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Petrică şi groapa

Vrem parcuri!

Pedagogul, cu care devenise
chiar prieten, l-a turnat
la Securitate.
»pag. 5

Așteptăm candidații cu inițiativă să
ne contacteze pentru idei tulburătoare
despre grădinile urbane.
»pag. 6

Năravuri
comuniste
Crucea Roșie o susține pe Luana Minea
(foto stânga) pentru că aceasta a transmis
că a depus o plângere la IPJ Brașov. Zicem că
nu e rău că a depus plângere - problema e că
a depus-o verbal, telefonic și miliția locală
s-a executat imediat. Că doar de aia este șefa
șefului poliției. Și este deranjată că un agent
a suspendat permisul șoferului personal. Că
doar de aia are mușchiul dezvoltat de năravul
comunist. Năravul ăla PCR-ist. Pile, cunoștințe
și relații. Și a vrut să-i pună cruce. Mare și
roșie precum culoarea pesedeului. Tu, cititorule
dacă te duceai cu o plangere la poliție nu
reușeai să faci ce a făcut telefonul pesedistei.

Editorial
Cornelius POPA

Obiceiurile
au rămas. Diferenţa
este că dregătorii
nu mai sînt acum la
Înalta Poartă, ci aici,
printre noi. Cei mai
mulţi au devenit mari
feudali locali. Primesc
cu aceeaşi nesmintită
lăcomie plocoanele
precum înaintaşii lor
vîrîţi în caftane
şi acoperiţi
de turbane.

Pupătorii de botfori

I

ndiferent de cine ar face opoziţie unei atari afirmaţii, adevărul
istoric este incontestabil: geograficul îşi pune amprenta pe genetica fiecărei naţiuni în parte. Noi,
de la căderea Constatinopolului
am fost condamnaţi a fi vecini cu
Imperiul Otoman. Iar de la executarea ţarului, cu cel sovietic. Aşa că
nu aveam cum să nu fim marcaţi de
cele două vecinătăţi. Despre genele
sovietice rămase în arhetipul poporului român am tot vorbit şi scris.
Nu sînt puţine. Aşa cum nu sînt
puţine nici cele implementate în
secolele de coţcăială cu osmanlîii.
Adică în perioada aceea în care strămoşii noştri, plini de eroism, incendiau holdele şi otrăveau fîntînile în
calea năvălitorilor turci, se ascundeau voinicește în păduri ca să nu
vadă cum li se violează muierile,

apoi, după ce hoardele se retrăgeau, o pişcau agitînd bîtele spre
Dunăre şi arătînd cu pumnul spre
Înalta Poartă. Adică în perioada
aceea în care mai marii curţilor
boiereşti valahe şi moldave dădeau
năvală la aceeaşi Sublimă Poartă în
fruntea carelor cu miere, cu bucate,
cu fecioare şi tineri meniţi a deveni
ienicieri şi spahii, pentru a pupa cu
mare aplecăciune botforii (încălţările, adicătelea) mai marilor de la
Stambul. Plocon şi pupături pentru
obţinerea de măriri, de firmane de
domnie şi alte cele.
Vremile s-au mai schimbat. Anii
au trecut şi peste osmanlîi şi peste
noi. Dar obiceiurile au rămas.
Diferenţa este că dregătorii nu
mai sînt acum la Înalta Poarta, ci
aici, printre noi. Cei mai mulţi au
devenit mari feudali locali. Primesc

cu aceeaşi nesmintită lăcomie plocoanele precum înaintaşii lor vîrîţi
în caftane şi acoperiţi de turbane.
Dacă nu vă vine a crede este suficient a trece din cînd în cînd pe
la... capitalele de raiale post-decembriste. Recte pe la unele sedii
de partide. Valuri-valuri, cei ce vor
noile dregătorii (cu tot cu mazilirea celor aflaţi în scaune) sosesc,
varsă ploconul (peşcheşul), îşi iau
angajamentele de biruri sporite de
pe feuda ce urmează a solicita (şi
primi), pupă cu ochii daţi peste cap
mînuţa şi botforii feudalului democratic şi pleacă frecîndu-şi fericiţi
mîinile de ce afacere au făcut.
La rîndul lor, micimanii – termenul de ciocoi ar fi deplasat, căci
ciocoi mai presupune și ceva sînge
prin instalații, nu numai potăisme
- care speră în ungeri pe foncții

chipeșe la Sublima Poartă, cară, cu
sîrg, la mai marii lor. Loc în care
sînt numai miere și atenții, susură
vorbe dulci la urechile sensibile ale
mărimilor. După care se întorc în
raiale. Și atunci să te ții. Nici nu au
primit încă firmanul și deja taie și
spînzură. Dau cu pumnul în masă
și poruncesc cu ochii lejer ieșiți din
orbite, așa, spre exolftalmic. Că,
vezi Doamne, ei mintenaș vor fi și
vor deveni. Și d’alde ăștia – căcălău,
Măria Ta!
Cum spuneam, de secole mare
lucru nu s-a schimbat. Iar de la
începutul anului încoace văd în
mai fiecare zi aceeaşi scenă: cum se
adună pupătorii de botfori cerşind
firmane de domnie. Cu o singură
modificare faţă de secolele trecute:
coloana lor vertebrală a devenit din
ce în ce mai mucilaginoasă. Am zis!
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Contraeditorial

Da, recunosc, sunt
un dinozaur al presei

Mariana
SEBENI-COMȘA

A

m trăit, zilele trecute, o
situație care mi-a creat o
stare de disconfort. Deși
niciodată nu am fost o persoană
orgolioasă, sau pusă pe harță, ci,
dimpotrivă, am evitat cât am putut
oamenii de acest fel, care mă atrăgeau în lumea lor rea și pusă pe
scandal, după situația respectivă
mi-au venit în minte zeci de replici
artăgoase. Am renunțat la discuția
cu omul respectiv știind că nu va
duce nicăieri. Știți genul acela care

are mereu dreptate și care, atunci
când nu și-o poate susține, țipă, jignește și face ca toți dracii? Ei, asta
era situația și ăsta era interlocutorul. Și mi-a venit în minte acest scenariu, generat de atitudinea interlocutorului și lipsa de argumente
din discuție.
Imaginați-vă că suntem ziariști
într-o lume fără mașină de serviciu cu șofer care să ne ducă și să ne
aducă de la o știre, că nu avem telefon mobil, nici wifi, nici whatsapp,
nici facebook, nici internet, nici
grupuri în care să facem schimb
de informații, ci muncim din nou
uitându-ne mereu peste umăr spre
concurență, nici comunicate de
presă, nici agenții de presă, nici
purtători de cuvânt pe care să-i
luăm la rost atunci când nu sunt
suficient de prompți, nici calculator, laptop, smartphone sau tabletă.
Imaginați-vă, colegi de breaslă, că
toate astea nu s-au inventat, dar noi
suntem ziariști la un mare cotidian,
post de radio sau de televiziune.
Am fi ușor pierduți, nu-i așa?
Voi nu știți și nici nu veți afla,
din fericire, vreodată cum e să

mergi cu mașina proprie, cu tramvaiul sau pe jos cât e orașul de mare
pentru a întreține relația cu sursa.
Pentru că un ziarist fără surse nu e
ziarist. Noi știm, acum, că există o
lege conform căreia instituțiile au
obligația să fie transparente.
Voi nu știți cum e să dormi cu
telefonul de acasă lângă pat pentru
că „un băiat“ de la Poliție, Pompieri
sau Parchet s-ar putea să nu vă uite
și să vă sune atunci când au loc
incendii, crime sau accidente grave
la care să fugiți. Acum așteptăm
ca un purtător de cuvânt să fie la
dispoziția noastră zi și noapte, 24
de ore pe zi. Altfel, invocăm legea
accesului la informații de interes
public. E adevărat și că acum doar
acel purtător de cuvânt vorbește cu
presa, nimeni altcineva. Iar acest
lucru poate fi dăunător, dacă purtătorul de cuvânt nu e bine ales.
Voi nu știți, norocoșilor, cum e
să ai la redacție doar un telefon fix
și un fax vechi. Să scrii de mână,
pe o foaie și să o trimiți la redacția din București. Apoi, să aștepți
lângă telefonul cu disc ca fetele
de la corespondenți să te sune și

să te anunțe că textul nu se vede
bine și că trebuie să-l rescrii, dar
cu un creion, ori cu mină neagră,
ori cu majuscule. Și textul tău să
schimbe, de a doua zi, miniștri,
sau șefi de poliție, sau vieți. Voi nu
știți cum e să faci poze cu un aparat
foto pe care să ți-l cumperi singur,
să le developezi și să le trimiți cu
poșta la București pentru a apărea
în ziar, alături de un fotoreportaj
făcut undeva departe, într-un loc
minunat unde v-ați dus cu trenul,
sau cu autobuzul. Și pe care să-l
scrii folosind propriile tale cuvinte,
fără să ai la bază un comunicat de
presă. Așa munceam noi, ziariștii
de presă scrisă post-decembristă.
Azi avem cameramani, fotografi,
card de memorie, iphone, smartphone, ipod, email, whatsapp, wifi,
mașină de la redacție și alte mașinării. Dacă vedem un fax credem că e
funny, nu?
Erau vremuri în care noi, ziariștii de televiziune urcam pe Tâmpa,
pe jos, prin ger, pentru a ajunge la
releul, singurul din oraș, de unde
transmiteam imaginile la București.
Acum totul se face de la calculator.
Erau vremuri în care noi, ziariștii de
radio, înregistram voci pe reportofoane cu casetă, cumpărate cu bani
de acasă, și le transmiteam în redacție ținând difuzorul lipit de receptorul telefonului fix. Și vocile acelea, înregistrate de noi, se difuzau

pe BBC. Și schimbau lucrurile în
țară, sau în urbe. Erau vremuri în
care, pentru că am primit o mașină
de serviciu, am fost nevoită să învăț
ceva mecanică. Dacia era atât de
veche, încât la fiecare 30 de kilometri motorul se oprea. Însă eu știam
că trebuie să deschid capota și să
suflu în jigler. Voi sunați la redacție, la șefii voștri cerând urgent
altă mașină care să vă ducă la birou
degrabă, căci sunteți prea nervoși
pentru a mai face astăzi știri.
Erau vremuri fără DNA, în care
arestările se făceau pentru că și noi
scoteam la iveală neregulile, în care
ziaristul, polițistul și procurorul
erau, oarecum, de aceeași parte
a baricadei, nu în care ne luăm în
gură cu purtătorul de cuvânt al
Poliției, al ISU, ori al Parchetului,
adesea depășit de situație, pentru
că nu a fost suficient de prompt.
Adesea, pe bună dreptate.
Imaginați-vă o lume în care
tot ce avem acum la dispoziție ar
dispărea, dar ne-ar rămâne harul,
cel fără de care nu putem fi jurnaliști. Tot. Purtători de cuvânt,
agenții de presă, internet, mașini
de serviciu cu aer condiționat,
telefoane mobile inteligente și de
serviciu, grupuri pe whatsapp, tot
ar dispărea.
Imaginați-vă grozăvia! Imaginați-vă o întoarcere în timp până în
vremea dinozaurilor.

Ce e ATOP și la ce folosește el

Ovidiu EFTIMIE

L

uana Minea, doamna de la
Crucea Roșie Brașov care
este șefa șefului Poliției
Brașov este membră ATOP. ATOP
este Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică, „organism independent cu rol consultativ, fără

personalitate juridică“ al cărui scop
ar fi „organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române în scopul asigurării
bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care
funcţionează. Scopul Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică este
să asigure, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor
comunităţii în scopul asigurării
unui climat de siguranţă şi securitate publică“.
Informațiile sunt luate de pe
site-ul ATOP România, care nu a
mai fost updatat de prin 2008. De
exemplu, la Brașov încă mai sunt
trecuți membri care nu mai există
de mult, aproape toți. La momentul respectiv era format și pesediști
consilieri județeni și pesediști „din
partea comunității“.
Hai să dăm un exemplu de ce ar

putea face ATOP. După accidentul
lui Huidu lumea și-a dat seama că
zona aia de-acolo e periculoasă,
cel puțin pentru oamenii din afara
mașinii lui Huidu, și că ar trebui
luate cumva măsuri pentru reducerea vitezei. Una din cele mai bune
metode este așa zisul polițist culcat,
un dâmb de cauciuc dur pe care
nu-l poți trece cu viteză. Dar asta
ar fi nasol de făcut, pentru exact
în zona aia e loc de pescuit pentru
polițiști, care stau la pândă cu radarul să facă banu gros. Scopul poliției
de circulație este, în ciuda părerii
unora gen Godină, să producă bani
de la șoferi pentru bugetul MAI.
Ei bine, genul ăsta de propunere
poate fi făcută în ATOP. Doar că
n-a făcut-o nimeni, nici predecesorii lui tanti Minea, nici alții. Altă
chestie, tot cu poliția, este propună
semnalizarea trecerilor de pietoni

din Brașov, pe unde mai mor oamenii, sau scoaterea panourilor publicitare din preajma altor treceri de
pietoni că blochează vizibilitatea.
Panourile publicitare aparțin însă
firmei iubitei primarului anchetat
la Brașovului, George Scripcaru,
și cu ăla nu te pui, că sigur știe pe

cineva la Crucea Roșie. Ca idee,
șeful ATOP Brașov este, în zilele
noastre, un coleg de partid de-al
primarului.
În condițiile astea ATOP este
mai mult o formă de facilitat favoruri între șmecherii unui județ în
cadru instituțional.

Hai să dăm un exemplu de ce ar putea face ATOP.
După accidentul lui Huidu lumea și-a dat seama că
zona aia de-acolo e periculoasă, cel puțin pentru
oamenii din afara mașinii lui Huidu, și că ar trebui
luate cumva măsuri pentru reducerea vitezei. Una
din cele mai bune metode este așa zisul polițist
culcat, un dâmb de cauciuc dur pe care nu-l poți
trece cu viteză. Dar asta ar fi nasol de făcut, pentru
exact în zona aia e loc de pescuit pentru polițiști,
care stau la pândă cu radarul să facă banu gros.
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Ai un leu?
Alexandru
PETRESCU

D

espre corupție și despre
corupți. În timp ce unii
sunt fermi și vor să o combată, să îi vadă pe cei care bagă mâna
adânc la banul public pe la judecată, alții, mulți încă, susțin corupția. Ei zic că ce dacă a furat stânga
sau dreapta, că au și făcut ceva. Că
merge și așa. Așa este, merge și așa.
Așa este, merge și așa. Eram în Piața
Tractorul zilele trecute. Trist afară,
trist în piață. Mi-a atras atenția un
cuplu de pensionari. Bătrâni, obosiți și ponosiți. Dar curați. Demn
de curați. Discutau cu vânzătoarea de la tarabă. Altă bătrânică cu
broboadă. Avea o atitudine de
femeie de la țară care a văzut multe.
Discutau despre pensii. Broboada
avea 300 de lei. Noroc cu pământul
și cu vânzarea de legume. Perechea

nu a spus ce pensie primeau. Dar
fraza aia pe care am auzit-o în timp
ce asteptau să cântăreacă 4(patru!)
cartofi mi-a rămas în minte. Mă
zgârie și acum pe creier! Au spus:
„Poate murim. Dar nu știm cum să
murim. Dacă luăm medicamente
murim de foame, dacă luăm mâncare murim de boală. Oricum
murim“! Au plătit cei patru cartofi,
dar au primit și un morcov și înca
ceva legume. Le-a oferit femeia
cu broboadă. Fără superioritate,
cu înțelegerea celui care a răbdat
multe. Aș fi plâns, dar nu-mi permit. M-am uitat în jos și m-am gândit la cei care spun că merge și așa,
cu furatul. M-am gândit la părinții
lor. Spuneți voi înțelegătorilor
că dacă se face câte ceva și pentru
voi se poate admite și o mică ciordeală? Voi, oameni care mergeți la
un revelion plătit de partide, v-ați
întrebat din ce bani sunt plătite
mesele acelea? V-ați întrebat de
unde au politicienii pe care îi susțineți toate mașinile alea frumoase?
Casele, vilele? Din salariul de primar sau din salariul de parlamentar? Nu contează, merge și așa. Ei
galbeni de grași și de trai bun. Voi,
galbeni de boală și de necazuri.
Galbeni cum place la popă... Când

Ești bun și iertător, iartă-i că au furat. Dar tu nu poți
lua o pâine dacă nu ai un leu. Nu faci cald în casă
daca nu ai bani de gaz. Și dormi pe strada daca îți pierzi casa.
veți fi bătrâni și bolnavi, părăsiți de
copiii voștri care au plecat după
un trai mai bun, cum veți muri?
De foame sau de boală? Pentru că
peste zece ani femeia cu broboadă
va muri și ea, iar la supermarket nu
veți găsi compasiune. Ești bun și
iertător, iartă-i că au furat. Dar tu
nu poți lua o pâine dacă nu ai un

Teoria Conspirației
Dan VÂJU

A

stăzi o să scriu despre preocupările mai „lumești“
ale Bisericii Ortodoxe
Române. Prescurtat BOR. Și nu o
să dezbat chestiunile de fond, cum
ar fi dogma, ci chestiuni de formă,
sau ce a ajuns BOR în ziua de astăzi.
Biserica strămoșească însemna
centrul comunității. Preotul era și
psiholog și învățător, și mai ales era
prezent tot timpul în viața comunității. În unele cazuri punea mâna
și pe sabie pentru lupta cu cei care
ne cotropeau pământurile. „Sabia
dreptății sare singură din teacă“
avea să spună unui călător venețian, un preot ortodox din Făgăraș
prin secolul XV. Botezul, cununia,
slujba înmormântării, posturile,
slujbele aveau darul de a strânge
comunitatea cu scopul de a induce
o stare de evoluție spirituală, pe
premize ortodoxe, sănătoase,
ancorate în spiritul și tradiția noastră. De aceea, generație după generație, enoriașii au preferat să-și
doneze avutul, sau o parte din el,

deoarece evoluția neamului nostru
este legat indisolubil și incontestabil cu biserica. Și biserica construia
școli și avea grijă de cei mai oropsiți, de orfani, de văduve, adică își
îndeplinea misiunea. Mănăstirile
erau adevărate izvoare de cultură,
călugarii copiau de mână manuscrise, chiar și laice, și unori își
dădeau viața în luptă cu jefuitorii de biserici. Istoria e frumoasă,
cu accente tragice și romantice.
Secularizarea averilor mănăstirești
din 1863, Autocefalia din 1872, și
legaturile cu Garda Arhanghelului
Mihai sunt evenimete mai recente,
care și-au pus amprenta pe dezvoltarea ulterioară a bisericii ca
instituție.
În perioada comunistă, preoții care asistau la spovedanie
erau supuși presiunilor din partea
securității pentru a încălca această
taină, și mulți dintre ei au ajuns
să efectueze ani lungi la reeducarea comunistă, uneori în cele mai
groaznice chinuri. Concomintent,
regimul comunist milita prin toate
mijloacele pentru discreditatarea

leu. Nu faci cald în casă dacă nu
ai bani de gaz. Și dormi pe stradă
dacă îți pierzi casa. Iartă și votează-i
mai departe. Iar când vine ziua să
mori în singurătate să alegi bine:
de foame sau de boală, acasă sau pe
stradă. Iar eu nu voi gândi niciodată
așa. Pentru că vreau să-mi văd copii
crescând frumos, pentru că vreau

să îmbătrânesc frumos. Pentru
că nu vreau să ajug să-mi cumpăr
patru cartofi mici și medicamente.
Iar când va veni și rândul meu
spre moarte voi muri liniștit.
Pentru că nu am tăcut, pentru
cu nu am acceptat ca politicianul
corupt să ia din banii mei nici un
leu. Niciodată.

Episodul 6 - Biserica

credinței, pentru impunerea
materialismului dialectic. Nume
precum Iustin Pârvu, Arsenie
Papacioc sau Arsenie Boca, erau pe
listele operative ale securității pentru capacitățile lor de a crea o stare
diferită față de ce-și dorea regimul
comunist.
Și ajungem în zilele noastre.
BOR s-a transformat într-o corporație cu peste 12.000 de angajați.
Ținta corporației este să-și
construiască un nou sediu, mare,
impunător – Catedrala Mântuirii
Neamului. Cu bani de la guvern,
donații private, profituri din vânzarea de calendare, lumânări, icoane.
Profituri neimpozabile. BOR nu
plătește impozit pe profit ! Preoții
mai nou au target de vânzări la
calendare și lumânări. Pentru
botez, nuntă, înmormântare este
cerută taxă. Destul de piperată
în unele cazuri. BOR pare să uite
sintagma „Dă-i Cezarului ce-i al
Cezarului, și lui Dumnezeu ce e a
lui Dumnezeu“. Cică și accesul la
Dumnezeu e pe bani. Cât despre
fiscalizarea veniturilor, nici vorbă.

Sintagma „Mâinile care ajută sunt mai sfinte
decât mâinile care se roagă” nu se aplică în
cadrul BOR. Construiesc biserici mari, frumoase,
cu turle din aur cum este cea din Ghimbav, dar mă
întreb ce îi impiedică să construiască mai
multe sanatorii precum cel de la „Techirghiol“.

A văzut cineva o casă de marcat la
pangarul vreunei biserici? Eu n-am
văzut și aștept cu mare interes și
tipărirea unor „indulgențe“, pentru
mântuirea rapidă a plătitorilor.
CEO-ul acestei corporații,
Preafericitul Daniel uită de fondul
problemei. Drama de la Colectiv
unde au ars niște „sataniști“, tratată
cu ignoranță ostentativă în primă
instanță, a fost taxată de stradă
imediat. Rețelele de socializare au
reacționat instantaneu. Stâlpii templului s-au cutremurat. „Victoraș
și Gabriel/ Luați-l și pe Daniel“,
aluzie clară la demisiile Primului
Ministru și ale Ministrului de
Interne. Pentru că sesizăm „militarizarea corporativă“ a BOR, transformarea enoriașului din membru
al „Bisericii Vii“, în client plătitor.
CEO a înțeles că viețile noastre
sunt o afacere. Extrem de profitabilă! Și cum banul este ochiul
...necuratului, se pare că acesta din
urmă și-a introdus destul de bine
coada.
Sintagma „Mâinile care ajută
sunt mai sfinte decât mâinile care
se roagă“ nu se aplică în cadrul
BOR. Construiesc biserici mari,
frumoase, cu turle din aur cum
este cea din Ghimbav, dar mă
întreb ce îi impiedică să construiască mai multe sanatorii precum
cel de la „Techirghiol“. Sau câteva
spitale. Câteva școli, sau gradinițe,
sau creșe. Sunt preoți care pe lângă
biserici au reușit să construiască

grădinițe, centre de plasament, și
cantine sociale. Cu greu, cu opoziții, dar în cazul lor starea hristică
de „a-ți ajuta aproapele“ a primat.
Îmi
imaginez
Catedrala
Mântuirii Neamului finalizată. O
construcție mare, impozantă, cu
care noi ca nație să ne mândrim.
O catedrală a lui Dumnezeu prin
care noi ne exprimăm dragostea,
devotamentul și credința în EL.
Preoții slujind în straie din aur,
purtănd odoare bisericești din
aur. Totul este bogăție și măreție.
Și-mi mai imaginez și un centru de
plasament, exact langă catedrală.
Poleit și aurit, cu copii fericiți. Și o
secție ultramodernă de oncologie.
Cu servicii de ultimă oră gratuite.
Exact pe parea cealaltă a catedralei.
Și o bibliotecă ultramodernă, cu
săli de studiu, și arhive. Și totul sub
oblăduirea BOR. Și-mi mai imaginez că lângă fiecare biserică din țara
asta să fie măcar și câte un dispensar. Cu consultații gratuite. Și câte
o bibliotecă. Și câte un centru de
plasament. Și-mi mai imaginez că
fiecare biserică nouă care se va construi să aibe obligatoriu în proiect
și un dispensar, și o bibliotecă, și un
centru de plasament.
„Stăpânii“ noștri știu. Au infiltrat bine biserica care este un ultim
bastion de încredere în societatea
noastră. Prin orice mijloc, cu tărie,
„ei“ se luptă din interior pentru a o
discredita. Pentru a o despărți de
om.
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Să prevenim. Stresul generat de legi (și de) idioate
Claudia POPA

L

egea e inițiată de 128 de
senatori și deputați (aproximativ un sfert din totalul parlamentarilor) și principalele motive
pentru inițierea ei sunt faptul că crăpăm în medie cu 10 ani mai repede
decât prietenii noștri din UE și
suntem, statistic, din ce în ce mai
bolnavi, indiferent de vârstă, lucru
care afectează bineînțeles și bugetul
națiunii. Între noi fie vorba din start
expunerea de motive este contrară
politicii duse de statul român, de
stresare continuă a cetățeanului și
trimitere peste mări și țări, ceea ce
ne face să ne întrebăm ce au fumat
respectivii parlamentari de i-a apucat subit dragostea de neam și sănătate? Încheiat paranteza. De fapt
deschidem paranteza doi, pentru
că dacă stau bine să mă gândesc
prevenția este de fapt un principiu
de funcționare al multor sisteme,
printre care și cel de sănătate. Adică
nu trebuie să te ducă capul prea
mult să înțelegi că este mai ieftin și
eficient să previi decât să tratezi. Ne
dăm cu cremă pe față să prevenim
ridurile de pe fund, luăm vitamina
C să prevenim răceala și distribuim
prostii pe net să prevenim orice
boală cunoscută și necunoscută.
Lăsând gluma la o parte, în teorie
există compartimente de prevenire a sănătății în fiecare județ, dar
care nu știu nici ce personal, nici
ce know-how, nici ce instrumente
de lucru sau bugete mai au. Și prevenția doar cu fluturași nu prea mai
este relevantă. Pe de altă parte, fără
supărare, dar omenirea a mai trecut
prin „epidemii“ de boli cronice – să
luăm doar HIV-SIDA ca exemplu
– și a făcut față binișor și fără să

aibă o lege inițiată de peneliști. Și
ultima, care este sensul unei legi de
prevenire în domeniul obezității,
dacă nu avem facilități de mișcare
diversă pentru tot poporul și dacă
mâncarea este plină de hormoni,
aditivi și alte mizerii? Sau cum poți
să faci prevenire de cancer de sân și
col uterin în rândul adolescentelor,
dacă tu nu susții orele de educație
sexuală în sistemul educațional?
Pe lângă faptul că educația de tip
peer este frumoasă, dar lipsește
cu desăvârșire… Și exemplele pot
continua…
Și dacă am încheiat și paranteza
doi, să vedem ce rezultă din legea
aflată în dezbatere publică: că inițiatorii ei doresc ca 10% din bugetul
actual al sănătății să meargă pe prevenție, sumă care să fie gestionată
de o nouă agenție – de ce una nouă
și de ce nu pot face asta DSP-urile
actuale?; de banii ăștia, agenția face
evaluări și analize, plus marketing
social (adică prostii din ălea la televizor cu „pentru sănătatea dumneavoastră consumați numai zahăr,
sare și alcool în exces“, probabil
ușor mai elaborate, că deh, bugetul
va fi pe măsură) după care-i pasează
MTS-ului elaborarea programei de
educație de sănătate (curicula asta
există deja, căutați prin sertarele
ălea prăfuite). Conform aceluiași
art. 9 se va mai ocupa de „participarea la implementare și monitorizarea activităților de promovare a
sănătății și schimbare a comportamentelor la risc la nivel național“,
dar mie nu îmi este prea clar cum se
va face partea aceasta…
Până aici n-am priceput nimic,
decât că se dorește crearea încă
a unei agenții care să taie frunză
la câini. Partea interesantă a legii
apare la cap. VI: legea inventează
Dar pe oameni i-ați
întrebat ce părere au
înainte să inventați încă o
prostie mare cât voi?

un sistem de bonus-malus – ca la
asigurările RCA pentru mașini –
care zice la art. 25 (5) că persoanele care doresc să beneficieze de
stimulente financiare trebuie să
îndeplinească cumulativ minim 2
condiții (și maxim?): să prezinte o
stare bună de sănătate sau după caz
să demonstreze că respectă întocmai recomandările doctorului și
să demonstreze practicarea activă
a unui sport prin participarea la
competiții sportive. No bine, dacă
prima condiție mai este cum mai
este – aștept normele care să ne
spună cât trebuie să avem colesterolul, glicemia și creatinina și care
vor fi analizele obiective care duc
la îndeplinirea indicatorului „stare
bună de sănătate“ sau dacă va fi
strict evaluarea subiectivă a doctorului – specialist?/ de familie?
– cea de-a doua condiție este la fel
de proastă precum acea penelistă
care se laudă că a inițiat această
lege. Deci proasta satului, peste tot
în lumea civilizată practicarea unui
sport înseamnă mot-a-mot practicarea unui sport! Eu înot, fac yoga,
alerg, merg, dansez șamd cu program personalizat, fără să merg la
nicio competiție că mă doare în cur
de ele; o fac pentru mine, pentru

mobilitate, flexibilitate și starea de
bine. Eu m-aș declara mulțumită
ca stat dacă aș vedea tineri care bat
mingea în parc și seniori care ies la
plimbare în jurul blocului, că ar fi
un mare pas înainte, că tot acțiuni
pentru un stil de viață sănătoasă
sunt. Reîntorcându-ne la lege, după
acest principiu enunțat pentru mai
mult de trei sferturi din populația
țării aceaste stimulente nu vor fi
relevante. În plus stimulentele se
virează într-un cont de economii
de sănătate care poate fi consumat
pentru servicii de sănătate…. adică
cum? Ce înseamnă servicii de sănătate pentru o persoană declarată
sănătoasă? Și zău că nu putem să
inițiem o lege ca aceasta doar ca să
creștem numărul sportivilor legitimați la cluburi de amatori, pentru a
le crește acestora șansele la finanțări
europene, așa cum este prezentat în
expunerea de motive. Partea a doua
a acestui sistem zice la art. 26 (b) că
cine refuză în scris participarea la
acțiunile de prevenire și indicațiile
medicului (nu știm însă care sunt
acestea, că ar fi fost interesante niște
exemple pe care să le putem discuta) va suporta parțial sau în totalitate (!!!!) costurile tratamentelor
medicale. Ce înseamnă parțial? Nu

aflăm din lege, aflăm din expunerea
de motive că partea aceasta va fi
negociată în Contractul cadru, dar
sumele pot fi considerabile – de
ex. 50% din toate costurile de diagnostic și tratament plus concediile medicale pentru o persoană cu
hipertensiune arterială… Păi stați
așa, dreptul la sănătate nu era prevăzut prin Constituție? (art. 22 (1)
Dreptul la viață, precum și dreptul
la integritatea fizică și psihică ale
persoanei sunt garantate, art. 34
Dreptul la ocrotirea sănătății este
garantat. Statul este obligat să ia
măsuri pentru asigurarea igienei și
a sănătății publice) Deci dragă stat,
cum îmi ocrotești tu sănătatea? Cu
penalizări și cu dobândă?
Legea este slabă rău, dar poate fi
modificată și transformată într-un
document cu care s-ar putea lucra.
Eu zic că nu este nevoie de o agenție specială, doar bugete și sarcini
clare și pentru compartimentele
DSP-urilor. Apoi poate că ar trebui
să încercăm să gândim pro-activ și
multidisciplinar – în realitate, nu
doar pe hârtie. Starea de sănătate
bună a populației are de-a face cu
mulți factori, nu doar cu mișcarea – cu alimentația, cu stresul, cu
jobul, cu relațiile interpersonale,
cu stima de sine șamd. Să crezi că
sportul este un panaceu pentru
toate problemele tale structurale
denotă analfabetism funcțional
și în ultimă instanță, rea-voință,
pentru că monopolizăm discuția
în mediul public cu subiecte care
nu-și au rostul în loc să încercăm să
rezolvăm probleme cu adevărat. În
plus cum naiba poți semna ca parlamentar o asemenea lege, fără să ai
studii, focus-grupuri etc? Și întrebarea mea preferată: dar pe oameni
i-ați întrebat ce părere au înainte să
inventați încă o prostie mare cât
voi?
P.S. Cică de la începutul anului
iar nu mai există fonduri suficiente
pentru analize. Nici măcar pentru
cei bolnavi...

Corupția – un vampir care se hrănește cu resursele fiecăruia dintre noi

M

ai auzi din când în când
că partidele își propun
să facă ordine și curățenie în rândurile lor. Mai auzi însă
și voci din popor care spun despre
cei care fură că sunt, totuși, băieți
buni care au făcut și lucruri bune.
Nu este adevărat! Orice act de
corupție este un atentat la condiția
fiecăruia dintre noi.
Ca medic și manager medical,
sunt la curent cu statisticile din
acest domeniu. Din păcate, țara
noastră se află la coada oricărui clasament, inclusiv ca sistem de sănătate. E adevărat faptul că avem vârfuri profesionale, dar acestea sunt
rezultatul muncii unor oameni
deosebiți. Sistemul, în ansamblul
său, mai are cale lungă de parcurs
până la normalitate. Calea este
lungă și plină de obstacole, unele

pe care ni le creem singuri. Cel mai
grav, în opinia mea, se numește
corupție.
DNA aduce în atenție frecvent
corupți, iar cele mai spectaculoase
cazuri sunt cele ale politicienilor
încătușați. Să recunoaștem, avem
o satisfacție atunci când privim la
televizor cătușele celor care ne-au
sfidat adesea. Dar v-ați gândit vreodată la imensele daune aduse nouă,
fiecăruia dintre noi, anii îndelungi
în care am fost păgubiți – furați
de-a dreptul! – de indivizii care
ne-au condus în ultimii 26 de ani.
Să vă dau doar un exemplu din
sistemul de sănătate. Poate nu o
să vă vină să credeți, dar cheltuielile spitalelor cu energia electrică,
gazul metan și apa sunt foarte mari
și apasă puternic bugetele operaționale. De la energia care alimentează

echipamentele de chirurgie - fără
de care intervențiile noastre, ale
chirurgilor, ar fi mult mai grele și
cu rezultate evident mai slabe -,
până la apa folosită pentru spălarea cazarmamentului sau gazul
care produce căldura din saloane
– totul costă extrem de mult. Deși
România are apa ei, energia ei,
căldura ei – toate utilitățile sunt
în proprietatea sau administrarea
unor companii străine. Departe de
mine gândul să le contest în vreun
fel activitatea, dar interesul oricărei
companii este… profitul. Dar când
poți face profit mai mare corupând
funcționari din Primăria Capitalei,
de ce nu? Astfel, la București, compania franceză APA Nova a mărit
artificial prețurile de 15 ori din anul
2000 încoace. Vinovații sunt cercetați și unii chiar arestați, dar prețul

apei este uriaș. Iar eu, ca medic chirurg, plătesc mai mult apa. De fapt,
pacienții pe care îi operez sunt cei
care – direct sau prin asigurarea
medicală, plătesc mai mult pentru
îngrijirea sănătății.
Apa costă evident mai mult
decât face și acasă. Deci, pe lângă
serviciile de sănătate, costul
„corupt“ al apei influențează în rău
fiecare segment din viața noastră.
Dacă adăugăm și celelalte costuri
– transport, drumuri și autostrăzi,
parcuri, construcții și renovări de
școli sau grădinițe, achiziții trucate
din domeniul medicamentelor sau
al aparaturii medicale – vom vedea
că tot ceea ce aste atins de flagelul corupției de fapt de reflectă în
nivelul de trai al fiecăruia dintre
noi. Caractița ne sufocă zi de zi...
Mai auzi din când în când că

partidele își propun să facă ordine
și curățenie în rândurile lor. Mai
auzi însă și voci din popor care
spun despre cei care fură că sunt,
totuși, băieți buni care au făcut și
lucruri bune. Nu este adevărat!
Orice act de corupție este un atentat la condiția fiecăruia dintre noi.
Comparați, ca să rămân la exemplul dat, o factură la utilități de
acum doi sau trei ani cu una de azi
și veți vedea că prețul e mai mare.
Pe lângă faptul că suntem ținuți
sub nivelul decenței, mai suntem
și furați la drumul mare. Dacă
vrem să ne revenim, dacă vrem să
fim și să funcționăm ca o societate
modernă, europeană și coerentă,
trebuie să nu mai acceptăm corupția. În niciun fel!
Prof. Univ. Dr. MSC
Alexandru-Vlad Ciurea

numărul 9, 19-25 februarie 2016

REPORTAJ

Marius OPREA

S

înt nenumărate hîrtoapele
democraţiei, şi mulţi s-au
împotmolit într-însele de prea
multe ori. De aici, şi o stranie lehamite faţă de un sistem care se tot
rodează de mai bine de un sfert de
veac încoace şi ne oferă zilnic probele imperfecţiunii sale. Iată: la ora
cînd scriu aceste rînduri, la televizor
se anunţă că sistemul de carduri de
sănătate s-a blocat. Iarăşi. Ceea ce
înseamnă că sute de mii de oameni
stau nedumeriţi în sălile de aşteptare pentru consultaţii, pentru internări, pentru eliberarea reţetelor de
medicamente, laolaltă cu medicii.
Întîrzierile trenurilor, cozile la ghişeele nenumăratelor taxe inventate
de democraţia noastră cronofagă se
adaugă acestui şir de întîmplări zilnice care ne provoacă stări întinse
pe o paletă largă, de la lehamite la
disperare. Dar, cum se spune, încetul cu încetul se face oţetul şi, după
şiruri întregi de năpaste totalitare
care au atins România din 1938
pînă în 1989, revenirea este grea.
Reînvăţăm să vorbim, să mergem,
să judecăm corect după o comă
lungă cît o viaţă.

A ceda, varianta Braşov
Cam aşa gîndeam zilele trecute,
agăţat şi eu cu treburi în hăţişul
fanariot al birocraţiei noastre, uneori de-a dreptul bizară, în care funcţionarii îşi aruncă (sau îşi arogă,
după caz) competenţele de la unul
la altul peste capul tău, al petentului. Mă aflam la Braşov. Luasem
un taxi, eram cu băiatul meu, care
trăieşte în Germania şi venise în
vacanţă, trebuia să rezolv formalităţile întoarcerii lui. Mare mi-a fost
mirarea cînd şoferul s-a năpustit
asupra mea cu efuziune, luîndu-mă
în braţe. Îl cunoscusem pe Petrică
(pe ecusonul de taximetrist, Petre
Buleu) în urmă cu mai bine de şapte
ani, suduind lîngă maşina sa, a cărui
roată stînga-faţă era frîntă într-o
groapă din asfaltul democraţiei. În
vreme ce băieţelul meu, Alexandru,
îşi studia un ciorap în catedrala zăngănitoare a căruciorului său, taximetristul, care mă cunoştea cumva
de pe la televizor (pe atunci, eram
consilier local şi ziarist în oraş),
privea mîhnit şi cu mîinile în şold
spre dezastru. S-a apropiat de mine
şi mi-a spus că are să-mi comunice
ceva important.
Cînd ne-am revăzut, pentru că
într-adevăr m-a căutat cîteva zile
mai tîrziu, am stat două-trei ceasuri la o cafea şi mi-a spus pe scurt
povestea sa, care mi-a plăcut atît de
mult, încît am scris, pornind de la
povestea lui, o scurtă proză, intitulată Zorba şi publicată mai întîi în
Ziarul de duminică şi apoi într-un
volum, Zorba şi catedrala. 59 de
povestiri de la frontieră.
Revăzîndu-ne acum, după şapte
ani, l-am întrebat pe Petrică ce s-a
mai întîmplat cu roata sa. A început

Petrică şi groapa

să rîdă cu poftă, un rîs sănătos şi sincer. „A ieşit din groapă şi s-a oprit în
curtea Poliţiei“, zice. Pe atunci, şoselele erau din cînd în cînd însemnate
cu o pancartă însufleţitoare şi dătătoare de speranţă, care anunţa: „Aici
sînt banii dumneavoastră“ şi tocmai
într-o asemenea şosea a ministeriatului Băsescu la Transporturi îşi
frînsese Petrică roata. Ajuns ceva
mai tîrziu la Poliţie pentru acte,
expertize şi toate cele, taximetristului i s-a spus cam verde în faţă să-şi
ţină gura (deja, spre plecarea mea,
Petrică, sprijinit de colegi şi de trecători, organizase chiar o mini-conferinţă de presă în stradă, în care,
calm, logic şi argumentat făcea
praf sistemul: Primăria, asigurările,
Poliţia, securiştii, partidul, guvernul). Ulterior, argumentele Poliţiei
au fost mai tari, aşa că Petrică a
recunoscut că groapa în care a căzut
e din vina sa şi îşi asumă integral
plata reparaţiilor. „Altfel – i-a spus
poliţistul calm, după ce luase şpaga
cuvenită de la reprezentantul firmei
de asigurări – ai să iei la amenzi că
va trebui să-ţi vinzi şi casa, dacă mai
vrei taximetrie“. Petrică s-a supus.
„Bine că nu m-au pus să o şi asfaltez“, mi-a spus. A cedat nu pentru că
aşa e natura sa, ci pentru că ştia că
aşa stau lucrurile, că orice împotrivire, în acel caz, era inutilă.

Asculta Europa Liberă
la cămin
Petrică s-a născut într-o familie cu nouă copii, într-un sat din
Bucovina, şi şi-a petrecut adolescenţa într-un internat de şcoală
profesională industrială, la Roman.
Îi plăcea să citească şi a fost un băiat
muncitor; puternic şi inteligent. A
avut norocul să fie ajutat şi de fratele său mai mare, aflat şi el acolo;
mai primeau mîncare de acasă, aşa
că a trecut uşor peste lipsurile şi
umilinţele specifice unei vieţi în
internat la mijlocul anilor ’80, dar
nu şi peste micile bacşişuri date
pedagogului pentru cîte o învoire

în oraş, nu şi peste războiul permanent pentru a fi, sîmbătă seara,
printre primii la baia comună, în
speranţa că „prinde“ apă caldă. Nu
şi peste mesele sărăcăcioase din
cantină, nu şi peste senzaţia veşnică
de frig. Nu avea cum să se întoarcă
acasă şi nu avea unde să plece.
Cînd mi-a spus toate acestea,
în urmă cu şapte ani, cuvintele lui
curgeau calm, fără inflexiuni, fără
patimă. Părea că pluteşte în altă
lume, departe de groapa în care i se
frînsese roata din stînga-faţă a maşinii. Mă aflam şi eu, parcă, alături
de el în acea lume, cînd, în clasa a
XI-a, a cumpărat din primii săi bani
ca ucenic ceea ce multă vreme a
rămas singurul său avut, un aparat
de radio Gloria, la care asculta ce se
putea asculta pe posturile noastre
de radio. Tot căutînd altceva decît
ştiri despre realizări şi cîntece revoluţionare, a dat peste Europa Liberă
şi BBC. Asculta serile, cu nesaţ,
mai mult, punînd uneori radioul
dat la maximum chiar în fereastră
sau pe coridor şi strigînd: „Uite,
băi, cum trăim noi!“. Descoperise
distanţa dintre minciuna oficială
şi adevărul sordid al vieţii. Aştepta
consecinţele actelor sale cu un soi
de resemnare curioasă – tot voia el
să plece cumva de acolo. În cele din
urmă, pedagogul, cu care devenise
chiar prieten, după atîtea bacşişuri
şi porţii din pachetele de acasă, l-a

turnat la Securitate. Ofiţerul cu care
a stat de vorbă i-a cerut să „colaboreze“, dar Petrică a avut puterea să-i
spună că el nu poate face aşa ceva,
că s-ar scăpa faţă de colegi şi aceştia
l-ar snopi în bătăi – ceea ce era chiar
adevărat. Aşa că s-a ales cu o prelucrare sub forma unor scatoalce
de la secretarul UTC pe secţia de
la întreprindere, cu nota scăzută la
purtare şi a fost transferat la Braşov
(în termenii Securităţii se numea
„destrămarea anturajului“), la o
şcoală profesională de construcţii.
După terminarea şcolii, a
lucrat într-o echipă la finisarea
Complexului Comercial Onix, al
doilea ca mărime din oraş, vreme
în care a fost contactat iarăşi de un
securist, şi iarăşi a refuzat „colaborarea“. De multă vreme se simţea
urmărit; mai deschidea aparatul său
Gloria numai singur, în bucătărie.
Aşa că atunci cînd a fost transferat cu toată echipa sa la Bucureşti,
pe şantierul de la Casa Poporului,
spera că se va pierde în marea masă
a muncitorilor care o construiau şi
va scăpa de umbrele care îl bîntuiau. Ceea ce s-a şi întîmplat.

Cum poţi să intri
în istorie
A lucrat, cum mi-a spus acum,
la revederea noastră, chiar la ceea
ce urma să fie biroul lui Ceauşescu,
montînd dalele de marmură ale
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pardoselii. În noaptea de 21 spre
22 decembrie, alături de fratele
său, se pregătea să fugă din barăcile
unde erau cazaţi. Reluînd acum,
după şapte ani, povestea sa, mi-a
mărturisit cît de frică le-a fost, pînă
în dimineaţa zilei respective, cînd
un grup de muncitori de la uzilele
Vulcan, văzîndu-i cu sacoşele burduşite strecurîndu-se spre gară, i-au
făcut laşi. Petrică a văzut roşu în faţa
ochilor, a aruncat cît colo sacoşele,
din care s-au risipit nişte franzele,
vreo două rude de parizer, cîteva
conserve. A rămas doar cu o geantă
pe umăr, cu cîteva haine de schimb
şi cu aparatul său de radio Gloria şi
s-a dus alături de muncitori, pînă
în zona Televiziunii. „Uite aşa am
intrat eu în istorie“, îmi spune dintr-odată, buimăcindu-mă cu sinceritatea sa deloc emfatică. În zorii
celei de-a doua zile, sfătuindu-se
cu fratele său, cu totul zăpăciţi în
acea debandadă şi fără să mai înţeleagă nimic, au plecat spre gară. Au
prins din fugă un tren către nordul Moldovei, şi de acolo Petrică
s-a întors la Braşov. A mai lucrat o
vreme alături de vechea sa echipă
de constructori, după care s-a apucat de taximetrie, şi aşa l-am găsit
eu lîngă roata sa frîntă. După întîlnirea noastră de atunci, a mai lucrat
cîţiva ani în străinătate, s-a întors cu
bani puşi deoparte şi şi-a cumpărat
maşina nouă cu care face taximetrie
acum. Pe cea veche, lîngă care îl
zărisem prima oară, a vîndut-o şi i-a
luat copilului un calculator.
E nemulţumit acum de asta;
copilul stă toată ziua în faţa lui şi
are deja, la 16 ani, ochelari, ceea
ce neam din neamul lor n-a avut.
„Mai mult de jumătate din clasa lui
sînt ochelarişti“, îmi spune mîhnit,
şi adaugă că pe lîngă toate problemele, România o mai are şi pe asta:
peste două-trei decenii, va deveni o
ţară de miopi. „Atunci să vezi roţi
rupte în gropi, de o naţie de chiori; şi cine o să ne mai dea nouă
pensii, cînd ei nu vor mai vedea
la doi paşi?“ Ajunşi la destinaţie,
se întoarce spre băiatul meu, care
ascultase atent povestea de pe bancheta din spate, şi îi strecoară cîteva
bancnote. „Pentru dulciuri“, îmi
spune, fără să lase loc de refuz.

Descoperise distanţa dintre minciuna oficială şi adevărul sordid al vieţii.
Aştepta consecinţele actelor sale cu un soi de resemnare curioasă – tot voia
el să plece cumva de acolo. În cele din urmă, pedagogul, cu care devenise
chiar prieten, după atîtea bacşişuri şi porţii din pachetele de acasă, l-a turnat
la Securitate. Ofiţerul cu care a stat de vorbă i-a cerut să „colaboreze“,
dar Petrică a avut puterea să-i spună că el nu poate face aşa ceva,
că s-ar scăpa faţă de colegi şi aceştia l-ar snopi în bătăi – ceea ce era chiar
adevărat. Aşa că s-a ales cu o prelucrare sub forma unor scatoalce de la
secretarul UTC pe secţia de la întreprindere, cu nota scăzută la purtare
şi a fost transferat la Braşov (în termenii Securităţii se numea
„destrămarea anturajului“), la o şcoală profesională de construcţii.
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Vrem parcuri!
Karla TITILEANU
decorator

S

unt ani de când tot auzim: Poluare!
Vrem parcuri! Legumele sunt prea
scumpe, bre! De ceva vreme aud: e
super fain să-ți cultivi propriile verdețuri!
Și tot de ceva vreme mă întreb de ce alții
pot, iar noi care suntem mai faini ca „alții“,
nu suntem în stare. Și ca să înțelegeți la
ce mă refer, vă zic acum: grădini urbane!
Care, evident, la noi lipsesc cu desăvârșire.
Bine, eu am zis prin urbe, dar pe principiul
românesc „dacă nu-i ideea mea, atunci nu-i
bună!“ ...am vorbit degeaba.
Să explic așadar cum stă treaba cu grădinile urbane. Nu vorbesc de cei 2 mp

aferenți locatarului la bloc, ci de acoperișurile imobilelor. Pentru că acolo, se pot
amenaja adevărate oaze de verdeață. Și
vorbim iar de alte orașe, alte țări, altă planetă... pentru ca dacă dai o tură prin orașele europene și nu doar, și în loc să mergi
cu nasul pe sus te și uiți pe la etajele superioare, vei vedea răsărind coroane de copaci
care se unduie ușor în bătaia vântului. De
la copaci de dimensiuni apreciabile, suficienți pentru o umbră lejeră, până la zone
de gazon, alei cu băncuțe pentru relaxare,
hamace atrăgătoare, ronduri cu flori, până
la adevărate culturi de zarzavaturi și fructe.
Toate pot fi plantate, crescute și cultivate
pe acoperișurile blocurilor. În Statele
Unite, sunt comunități care se hrănesc

efectiv doar din producția proprie crescută
pe bloc, iar surplusul este fie vândut, fie
donat cantinelor sociale. Totul se face cu
bunăvoința și participarea întregii comunități de colocatari și cu ajutor și recunoștință din partea autorităților locale.
Se sperie toți că vor crește rădăcinile
și le vor ieși prin tavane, că le va ploua în
case, că se va găsi o gospodină năpăstuită
se se arunce de pe bloc… Eu zic să priviți

această opțiune ca pe una viabilă, iar fiecare argument venit în defavoarea ideii,
să fie combătut de soluții eficiente. Căci
soluții sunt. Și pentru rădăcinile invazive,
și pentru apa infiltrată în tavan… și chiar
și pentru gospodinele depresive și copiii
buclucași.
Aștept candidații cu inițiativă să mă
contacteze pentru idei tulburătoare despre
grădinile urbane.

Chef Rareș PETRESCU

Supă de broccoli cu spanac
și gustări cu avocado
Ingrediente:
 2 linguri de ulei de masline, una pentru supă
	și una pentru pâine
 1 praz, se taie felii subțiri partea albă și cea
verde pal
 4 cani de stock(supă de pui)
 170 g de broccoli tăiat
 170 g de spanac tăiat
 o mână de parmezan ras
 2 linguri de pastă tahini
 sare și piper măcinate
 4 felii de pâine prăjită
 2 avocado feliați
 un sfert de cană de frunze de ridichi
 1 lămâie tăiată în felii
 1 lingură de susan

Preparare:
Se încălzește uleiul într-o cratiță la foc mediu-mare.
Se adaugă prazul și se amestecă până când se înmoaie,
aproximativ 4 minute. Se adaugă stock-ul; se aduce la
fierbere. Se adaugă broccoli și se fierbe, acoperit, aproximativ 2 minute.

Se îndepărtează de pe aragaz. Se adaugă spanacul,
parmezanul și susanul. Se lasă la răcit. Se condimentează cu sare și piper.
Supa se pune în blender până ajunge omogenă.
Feliile de pâine se servesc cu avocado și frunzele de
ridiche. Se condimentează cu sare și piper, se stropesc
cu zeama de lămâie și cu uleiul de masline.
Poftă bună!

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.24
Telefon: 0268.418.956
Urgențe: Tel: 0740.088.714
E-mail: contact@health-vet.ro
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Cătălin BĂDULESCU

Hobiţa. Acasă spiritului
brâncuşian este, în
orice timp şi anotimp,
începutul şi sfârşitul,
alfa şi omega înţelegerii
artei încifrate măiastru
al celui născut prea
devreme pentru
puterea de receptare
a contemporanilor
săi şi prea târziu
pentru vremea marilor
patriarhi. Aici, la Hobiţa,
oamenii locului te ajută
sa-l desluşeşti pe omul
Brâncuşi.

BRÂNCUŞI

– omul îndrăgostit
dorul civilizaţiei, bătrânul meşter
a desfăcut o harta a Europei pe
prispă şi a pus-o să arunce cu acul
de păr. Au plecat spre Corsica.
Acolo se înfipsese acul…

Cu Maria Tănase s-au
brodit a fi două pietre tari
„Maria a cântecului” s-a îndrăgostit pătimaş de Brâncuşi la
Expoziţia Universală de la Paris,
în 1938. Atât de pătimaş, încât a
dispărut două zile şi două nopţi în
atelierul lui, spre disperarea profesorului Dimitrie Gusti, organizatorul expoziţiei. Îndrăgostită nebuneşte, Maria a uitat de obligaţiile
contractuale şi a lipsit de la concertul pentru care venise la Paris.
Din păcate, ei s-au brodit a
fi două pietre tari. Brâncuşi i-a
reproşat bocitul şi cântatul prin
cârciumi, ar fi vrut să o pregătească
pentru operă. S-au despărţit după
ce au ars, iar ea l-a venerat în tăcere
şi a dorit să-şi petreacă ultimii
ani ai vieţii la Târgu-Jiu pentru a
putea săruta măcar spiritul celui
care a respins-o cu răceala: „Maria
Tanase asta este o bocitoare, bre,
nu mă interesează.“ Nu i-a fost dat.

Un om îndragostit
de viaţă, de femei, de
gândul bun al prieteniei
Un reportaj – document cu
adevăruri fruste. Nu mai faceţi din
Brâncuşi un afiş de propagandă,
receptaţi-l corect, ca pe un om
căruia nimic din ce este omenesc
nu i-a fost străin, aşa cum a fost
şi a rămas în memoria colectivă a
gorjenilor sai.
Demonul sau poate îngerul
căzut al creaţiei, l-a zgândarit de
mic. Cu riscul de a-şi atrage blestemele părinteşti, şi-a vândut partea sa de pamânt pentru a continua studiile la Facultatea de Belle
Arte din Bucureşti, după absolvirea Şcolii de Arte şi Meserii din
Craiova. Pentru a se întreţine în
urbea Băniei a fost baiat de prăvalie la restaurantul „Spirtaru“.
Experienţa i-a prins bine la Paris,
unde a spălat o vreme vase, inventând un sistem propriu de clătire.
A adus cu el din Gorj cultul prieteniei simple, fără temenele de
prisos, sinceră ca gâlgâitul Jiului în
defileu. Au răspuns sentimentului
său Matisse, Apollinaire şi ucenicul vrăjitor Amedeo Modigliani,
cel care a continuat în stil propriu
creaţia brâncuşiană. Parizienii nu
s-au sfiit să-l introducă în lumea
bună a boemei şi aristocraţiei
timpului. Îl prezentau, la baluri şi
recepţii, drept „un prince-paysan“,
adică… prinţul ţăran.
Ca orice prinţ, a avut castelul
său de forma unui bordei gorjenesc, în atelierul său înviind un
colţ de Hobiţă. Nu lipseau ceaunul
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de tuci în care îşi făcea mămăliga,
laviţa, covoarele olteneşti. A vrut să
sape şi o fântână cu cumpănă, dar
în locul cu pricina apa era la prea
mare adâncime. Astfel înjghebat,
„castelul“ era destul de bun pentru
prieteni, dar nu şi pentru femeile
pe care le-a iubit. Lor, patriarhul
le dăruia o experienţă etnografică
fascinantă, pecete a dragostei sale,
ce-i drept nestatornice, acasă la
Hobiţa.

purtaţi bine cu fata, că ne vorbeşte
de rău în satul ăla mare, de-i zice
Paris şi vă ia mama dracului!
I-a facut pâine în ţest şi berbecuţ haiducesc la groapa cu jar. A
învăţat-o să potrivească mujdeiul
pentru a nu strica gustul puiului
la ceaun de tuci. Au băut ţuica din
degetare de lut şi au supus răcoarea serii cu un foc de coceni. Când
tânara irlandeză a început să ducă

La Hobiţa a ajuns doar
ca turistă, nepoftită de El
A umblat, în schimb, cu picioarele goale în ţărână şi a cântat, sfâşietor : „Lung e drumul Gorjului /
Dar mai lung al dorului.“ Povestea
de dragoste dintre Patriarhul
Pietrelor şi Maria a Cântecului
este atât de frumoasă, atât de tristă
în arderea ei, încât merită spusă în
litere iubite separat.
Brâncuşi – omul! Un personaj

Hobiţa dragostelor
nestatornice
Mai ales o irlandeză şcolită
la Oxford a avut Brâncuşi mai
aproape de baierele inimii sale.
Se numea Elaine Feyre. Când a
adus-o la Hobiţa, fata număra
spre douăzeci de primăveri iar
el, peste cincizeci de toamne. A
intrat în curtea casei cu iubita în
braţe, ocrotind-o ca pe un odor. A
îmbrăcat-o în straie gorjeneşti şi a
pus-o să umble cu picioarele goale
în țărână. Gura satului a început să
macine ca o meliţă. Patriarhul s-a
răstit, suparat:
–Ia mai tăceţi, cotoroanţelor! În
zăvelci şi cu picioarele goale îi verific eu adevărata ei frumuseţe. Să vă

www.cramagirboiu.ro

fascinant a cărui personalitate este
surprinsă, aproape radiografic,
de ucenicul său de suflet, pahar
şi pasăre măiastră, italianul
Modigliani:
„Nu pot să termin portretul tau.
Nu pot să te fixez şi să te definesc.
Eşti viclean ca o vulpe, dar inima o
ai bună, de ţăran. Te văd ca posteşti
zile întregi, dar cum să te pictez ca
pe un sfânt, când îţi licăresc ochii
ca la drac, când aduc curve la tine
în atelier?! Eşti mai de nepătruns
decât coloana infinitului tău!“

Ca orice prinţ, a avut
castelul său de forma
unui bordei gorjenesc,
în atelierul să înviind
un colţ de Hobiţă.
Nu lipseau ceaunul
de tuci în care îşi făcea
mămăliga, laviţa,
covoarele olteneşti.
A vrut să sape şi o
fântână cu cumpănă,
dar în locul cu pricina
apa era la prea mare
adâncime. Astfel
înjghebat, „castelul”
era destul de bun pentru
prieteni, dar nu şi
pentru femeile pe care
le-a iubit.
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Interesul poartă fesul!

D

ați-le jos fesurile și veți
vedea că sunt aceiași lupi
dintotdeauna! Aceleași
năravuri și același păr (poate mai
cărunt la unii, că se țin de ani de
zile de scaune). Și nu vă lăsați
zăpăciți de caruselul de alianțe și
înțelegeri pe care îl tot învârt în
fața dumneavoastră. Sunt tot ei,
cu fesul interesului dintotdeauna.
Doar că acum pun în aplicare una
din Legile lui Murphy, care spune:
„Dacă nu poți să-i convingi,
zăpăcește-i!“
...sau „lupu-și schimbă părul, dar
năravul – ba!“ Iată două zicale care
se potrivesc de minune cu multele
alianțe politice care s-au încheiat
în ultimele săptămâni. UNPR-ul
cercetatului penal Gabriel Oprea
s-a „lipit“ ca o căpușă de PSD-ul
condamnatului cu suspendare
Liviu Dragnea. Dacă ar candida
de capetele lor (fără căciulă roșie),
uneperiștii s-ar desființa, pentru că
nimeni nu-i votează. Dar au forțat
alianța cu social-democrații și au
cerut de la obraz 35 de locuri la

viitoarele alegeri parlamentare. Au
dat „la schimb“ promisiunea că nu
vor susține în Senat alegeri de primar în două tururi. Au îngropat o
soluție mult mai democratică doar
ca să se regăsească pe listele pentru alegeri. Iar PSD, care are foarte
mulți primari în țară, mai mulți
decât PNL, și-a dorit un singur tur.
Iată o alianță făcută în disprețul
tuturor celor mulți care au cerut
schimbarea modului în care se face
politică la noi.
În
aceeași
situație
de
compromis se află și domnul
Călin-Anton Popescu-Tăriceanu,
un fin cunoscător al tehnicii
de a sta cu orice preț în vârful
piramidei. Din păcate pentru
președintele Senatului (al doilea
om în stat), partidul său, ALDE,
luminează cât o lanternă fără
baterii pe câmpul electoral. Soluția
– alianța cu stânga. Dreapta l-a
rejectat și nu mai are loc la masă.
Prin alianțe contorsionate, va sta
din nou la masa cu bucate alese
pentru cei aleși...

Pe partea cealaltă, așa-numita
dreaptă politică a procedat la rândul ei la o alianță. PNL-ul doamnei Gorghiu și al domnului Blaga
și-a pus pirostriile cu partidul

domnului Geoană, PSRO. Astfel,
dreapta și-a pus pe cap o căciulă
(de stânga!) pe care n-ar purta-o
nimeni, dar de care are nevoie și
prin Parlament, și pentru a adăposti fugarii din partidele mari.
Când vor fi întrebați cine sunt candidații cu probleme de pe listele
lor, vor spune că nu sunt ai PNL,
care are cod de integritate, ci ai...
aliaților, care nu au cod și nici nu
vor croșeta așa ceva. Iar partidul
domnului Geoană este, deocamdată, prea mic pentru a intra în
bătălia electorală pe cont propriu.
Dacă nu înțelegeți mare lucru
din politica de alianțe a partidelor noastre minunate, nu e pentru
că au un discurs prea complicat
sau pentru că s-au gândit politicienii noștri să ridice nivelul
comunicării. Să fim serioși și să
nu avem astfel de așteptări. Nu
sunt de înțeles toate aceste mișcări
pentru că sunt făcute doar pentru
interesele liderilor acestor structuri. Iar aceștia nu se gândesc la
electorat, ei se gândesc numai la

accesul la butoane, la locul unde
pot lua decizii.
Din păcate, frămânările sociale
ale ultimilor ani, care au culminat
cu demonstrațiile de stradă de
după tragedia de la Colectiv, nu au
reușit să schimbe năravurile jupânilor care conduc țara după bunul
lor plac. Iar ca să nu se vadă clar că
tot ei sunt cei care vă cer votul o
dată la patru ani, caută să se camufleze sub câte un... fes colorat altfel
decât în urmă cu 4 ani.
Dați-le jos fesurile și veți vedea
că sunt aceiași lupi dintotdeauna!
Aceleași năravuri și același păr
(poate mai cărunt la unii, că se
țin de ani de zile de scaune). Și
nu vă lăsați zăpăciți de caruselul
de alianțe și înțelegeri pe care îl
tot învârt în fața dumneavoastră.
Sunt tot ei, cu fesul interesului
dintotdeauna. Doar că acum
pun în aplicare una din Legile lui
Murphy, care spune: „Dacă nu
poți să-i convingi, zăpăcește-i!“
Cătălin LEONTE

Fonduri europene de peste 12 milioane euro pierdute de către Primăria Predeal

PER Predeal va sesiza organele de cercetare penală

C

ele doua proiecte cu finanțare europeană, depuse
spre finanțare în mandatul
fostului primar Ionel Goidescu,
Centrul de Agrement si SPA depus
în luna martie 2012, în valoare
totală de 42 milioane lei și celălalt
- Accesibilitate în zona turistică
Clăbucet-Cioplea, depus în luna
iunie 2012 în valoare de 55 de milioane lei aveau termen de finalizare
16 respectiv 20 decembrie 2015.
Valoarea contractată a acestor
lucrări este de aproximativ 81 milioane lei. Pe perioada celor patru
ani de mandat ai lui Liviu Cocoș au
fost executate și decontate lucrări
de aproximativ 27 milioane lei, mai
precis circa 33%. În jur de 40% pe
Centrul de Agrement și sub 30%
la Accesibilitate în zona turistică

Cioplea – Clăbucet, iar restul banilor care ar fi trebuit să vină de la
Uniunea Europeană s-au pierdut.
Cu alte cuvinte, nu s-a realizat mai
nimic din cele două mari proiecte!

Mult mai grav este faptul că ceea s-a
decontat până acum va trebui returnat din cauza faptului că proiectele
nu au fost finalizate la termen. În
aceste condiții, primarul a propus
în ședința Consiliului Local prelungirea contractelor de execuție până
la data 30 iunie 2016 și finanțarea
acestora din bugetul propriu. Mai
exact, primarul vrea să realizeze în
6 luni cu banii predelenilor ce nu
a reușit să facă în aproape 4 ani cu
fonduri europene nerambursabile!
Iată că mai sunt câteva luni
până la încheierea mandatului și
Predealul arată ca-n epoca de piatră, nicidecum a civilizație așa cum
promitea primarul. Nu numai că
nu au finalizat lucrările dar un oraș
întreg care trăiește din turism a fost
blocat.

Deși încă din luna august,
Partidul Ecologist Român a sesizat instituțiile responsabile (Polul
de Creștere Brașov, ADR Centru,
MDRAP și AMB) cu privire la stadiul întarziat și defectuos al lucrărilor derulate de Primăria Predeal și a
solicitat luarea măsurilor necesare,
niciuna dintre instituțiile sesizate
nu a luat nicio măsură.
Din păcate, faptul că actualul
primar pe vremea când era liderul
majoritații în consiliul local a blocat prin abuz derularea proiectelor
europene iar mai apoi, în calitate de
primar a dat dovada de neglijență
în gestionarea fondurilor europene
nerambursabile, Predealul a pierdut finanțări europene în valoare
de peste 12 milioane euro. Cu alte
cuvinte, incompetența primarului

și a consilierilor PNL îi costă pe
predeleni 12 milioane de euro,
adică bugetul orașului pe 5 ani, asta
în condițiile în care din acești bani
trebuie achitate salarii, iluminatul
public, deszăpezire etc.
Să nu uităm că locuitorii orașului Predeal trăiesc din turism. Dacă
orașul este distrus și infrastructura
lipsește, atunci turiștii evită să își
mai petreacă vacanțele la Predeal și
se reorientează spre stațiunile din
zona care respectă turiștii și sunt
mult mai dezvoltate.
Pentru toate acestea și nu numai,
actualul primar trebuie să răspundă
penal.
Valentin POP,
candidat Partidul
Ecologist Român la
Consiliul Local Predeal

PER Brașov propune tineri pentru candidaturile la primăriile din județ

P

entru că reprezentarea tinerilor în politică nu a fost până
acum decât subiect de discurs electoral, PER Brașov face mai
mult decât atât și propune tineri,
candidați la primăriile și consiliile locale din județ. Promovarea
tinerilor în politică este nu numai
necesară ci și obligatorie pentru că
democrația înseamnă participare
iar timpul tinerilor a venit. Pentru
că nu este suficient să fim nemulțumiți, trebuie ca tinerii să se implice
în gestionarea problemelor comunităților. Ei pot promova un nou
stil de a face politică iar cine nu se
face subiect activ al politicii devine

obiect al ei. Consecvent acestor
realități, la ultima ședință, Biroul
Permanent Județean PER a decis
ca pe listele propuse pentru alegerile locale, la nivelul fiecărei localități, tinerii să ocupe locuri eligibile.
Până acum au fost validate următorele candidaturi: Cosmin Poparad,
33 ani – Primăria Făgăraș, Daniel
Diaconu, 34 ani – Primăria Râșnov,
Daniel Stanea, 41 ani – Primăria
Victoria, Chelariu Romeo, 46 ani
– Primăria Ucea, Larisa Kozak, 33
ani – Primăria Teliu. Toți candidații
propuși îndeplinesc condițiile de
integritate stabilite la nivel național. Pentru Primăria Sacele, Biroul

Permanent Județean a decis susținerea candidaturii lui Cristian Panait,
36 ani, în cadrul Alianței Împreună
pentru Săcele. Pentru consiliul
județean și consiliile locale din
județ, PER Brașov va depune liste
proprii de candidaturi, cu excepția municipiului Săcele, unde PER
va participa într-o alianță pentru
susținerea candidaturii lui Cristian
Panait. Totodată, la lucrările Biroul
Permanent Județean a fost prezent
și omul de afaceri Ionel Spinean
(foto, în stânga) care a fost cooptat
în structura biroului județean.
Ionel GOIDESCU
președinte PER Brașov
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Școala profesională – amăgire sau cale de dezvoltare?

U

na dintre prioritățile
localităților din zona
Făgărașului o reprezintă
lipsa forței de muncă calificată.
Introducerea învățământului profesional în România a făcut posibilă recrearea structurilor educaționale pentru a forma absolvenți
calificați în domeniile cerute de
economia locală.
Învăţământul profesional a
fost introdus de fostul ministru
al Educaţiei, Daniel Funeriu, şi se
derula pe o perioadă de doi ani,
începând din clasa a X-a şi până
în clasa a XI-a. În 2013, Guvernul
Ponta a modificat Legea Educaţiei,
astfel încât clasa a IX-a a rămas la
liceu, iar învăţământul profesional
a început, din anul şcolar 20142015, din clasa a IX-a şi se termină
în clasa a XI-a.
Învăţământul profesional cu
durata de 3 ani este organizat
după clasa a VIII-a, ca parte a
învăţământului secundar superior,
potrivit metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de
3 ani. Pot opta pentru înscrierea
în învăţământul profesional şi elevii din învăţământul special care
finalizează învăţământul secundar
inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Învăţământul
profesional cu durata de 3 ani se
finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.
Pentru cei care se înscriu la
cursurile școlilor profesionale un
beneficiu important îl reprezintă
susținerea financiară asigurată prin
Programul național de protecție

socială „Bursa profesională“. Toate
acestea sunt , sau cel puțin ar trebui, completate de posibilitățile
de angajare la momentul absolvirii școlilor profesionale. Elevii
care vor să înveţe o meserie se
pot înscrie direct la şcoala profesională după Evaluarea Naţională,
unde vor studia timp de trei ani de
zile şi vor face practică în companii partenere – acolo unde acestea
există - cu o bursă lunară de 200
de lei.
Și aici venim de fapt la subiectul propus astăzi: în foarte multe
cazuri căruța a fost pusă înaintea
cailor. Este și cazul Făgărașului,
localitate în care funcționează
două școli profesionale: Școala
Profesională Franceză, sub autoritatea Colegiului tehnic „Aurel
Vijoli“, înființată în urma demersurilor întreprinse de către
Asociația „Parteneriat, Cooperare

și Progres“, respectiv Școala
Profesională Germană (așa era
titulatura inițială), înființată în
urma demersurilor întreprinse de
Primăria municipiului Făgăraș, la
inițiativa primarului și a reprezentantului Forumului Democratic
German, Cristian Macedonschi,
sub autoritatea Liceului tehnologic „Dr.Ioan Șenchea“.
Dacă în primul caz înființarea
Școlii Profesionale Franceze a fost
posibilă datorită interesului manifestat de către societățile comerciale cu capital francez, membre
ale asociației amintite, în căutare
de forță de muncă calificată, apariția claselor de bucătari s-a făcut
fără să existe o solicitare evidentă a
pieței forței de muncă din zonă. Cu
alte cuvinte, Școala Profesională
Franceză importă forță de muncă
pentru calificare și angajare în
zonă, iar Școala Profesională de
Bucătari exportă forța de muncă
calificată , în lipsa unei solicitări de
pe piața Făgărașului.
Făcând analiză celor două școli,
se poate observa:
Școala Profesională Franceză :
- specializări: lăcătuș utilaj tehnologic, operator mașini comandă
numerică, confecționer produse
textile – specializări înființate în
urma solicitărilor venite din partea
societăților cu capital străin de pe
platforma franceză din Făgăraș.
- dotare: săli de clasă și ateliere
de practică dotate prin contribuția
Asociației „Parteneriat, Cooperare
și Progres“ și a partenerilor săi.
- stagii de practică – în societățile comerciale din Făgăraș,

care acordă și o bursă suplimentară celei acordate de Minsterului
Educației din România.
Școala Profesională de la Liceul
tehnologic ”Dr.Ioan Șenchea” :
- specializări ( cele noi în discuție): lucrător comercial și bucătar
- dotare: aceeași dotare veche și
insuficientă
- stagii de practică : prin bunăvoința cadrelor didactice și a relațiilor personale ale acestora.
În aceste condiții este de admirat modalitatea în care își desfășoară activitatea cadrele didactice de la Liceul tehnologic „Dr.
Ioan Șenchea“, în lipsa unei dotări
corespunzătoare și a lipsei unităților de alimentație publică în care
să se efectueze stagiile de practică.
Am făcut aceste prezentări
prealabile pentru constata că nu
este suficient să vrei să înființezi
o școală profesională, nu este suficient să declari că învățământul
profesional trebuie să reînvie. Este
o muncă mult mai amănunțită,
mai laborioasă. În această activitate trebuie să existe o îmbinare
a eforturilor reprezentanților
Ministerului Educației, a cadrelor
didactice, a unităților economice
care să solicite spre angajare forța
de muncă calificată pregătită de
aceste școli profesionale. La baza
succesului trebuie să stea un parteneriat foarte bun între instituţiile locale, inspectoratul şcolar,
Ministerul Învăţământului, şcoala
şi agenţii economici. Acolo unde
unul dintre acești factori lipsește
lucrurile nu merg cum trebuie.
Un exemplu de profesionalism

în ceea ce privește îmbinarea eforturilor tuturor factorilor menționați o reprezintă Şcoala profesională germană Kronstadt din
Brașov, unitate cu statut juridic
independent.
Un rol foarte important în
procesul de auto-selecție al celor
care doresc să urmeze cursurile
școlilor profesionale îl reprezintă
și cadrele didactice de la școlile
generale, în strânsă colaborare
cu cadrele didactice ale școlilor
profesionale. A fost o conspiraţie împotriva educaţiei: ai sau nu
capacitatea de a urma un liceu teoretic, te duci şi înveţi Matematică,
Biologie, Chimie. Nu e mai bine să
înveţi o meserie acolo unde copilul are o inteligenţă practică? De ce
să-i obligi pe toţi să facă integrale
când unii poate vroiau să înveţe o
meserie şi nu aveau de unde?
Siguranţa unui loc de muncă la
standarde europene este unul dintre cele mai importante lucruri la
care aceşti copii – absolvenți ai clasei a VIII-a - , cadrele lor didactice
și, nu în ultimul rând, părinții lor
trebuie să se gândească.
Este dezamăgitor că investitorii
trebuie să dea nota, iar reprezentanții Ministerului Educației din
România nu au făcut mare lucru
în această direcţie. Nu s-a văzut
deloc o promovare agresivă făcută
la nivelul Ministerului. Nu se vede
o strategie clară și coerentă de promovare a specializărilor școlilor
profesionale în rândul elevilor din
clasa a VIII-a.
Prof. Ion NEGRILĂ

„Respingerea legii defăimării, plata aroganţei lui Dragnea!“

P

arlamentul României a
dovedit că îşi poate recâştiga credibilitatea şubrezită,
odată cu respingerea propunerii
legislative privind promovarea
demnităţii umane de către plenul
Camerei Deputaţilor, iniţiată de
liderul condamnat cu suspendare
al PSD, Liviu Dragnea. Decizia
de săptămâna aceasta a majorităţii deputaţilor face astfel dreptate
românilor care nu au contenit săptămâna trecută să conteste legea
defăimării, promovată samavolnic
şi nu se ştie din ce interese de către
liderul social democrat. În nume
personal şi în asentimentul colegilor liberali, salut rezultatul votului,
care poate fi considerat o mare victorie a democraţiei şi a libertăţii de
exprimare din România.
Din păcate, PSD nu şi-a dezminţit „apucăturile“ nici la votul
de săptămâna aceasta din Camera
Deputaţilor, preşedintele de
şedinţă încercând iniţial să inducă
ideea potrivit căreia proiectul a
fost adoptat! Liberalii au atras însă
atenţia că numărul parlamentarilor
care şi-au înregistrat prezenţa nu a
coincis cu numărul voturilor exprimate, astfel încât PSD şi liderul

său au fost nevoiţi să-şi recunoască
înfrângerea şi respectarea regulamentului privind exercitarea votului la legile ordinare.
Dincolo de toată tevatura creată
pe bună dreptate pe marginea acestei iniţiative legislative, românii
trebuie să reţină că PNL s-a opus
categoric şi de la bun început adoptării acestei legi, care ar fi restrâns
excesiv drepturile şi libertăţile fundamentale ale fiecărui cetăţean de
a-şi exprima poziţia, indiferent de
persoana căreia îi este adresat un
reproş. Dacă în majoritatea ţările
democratice, de la Statele Unite
ale Americii la Franţa, orice om era
liber să îşi prezinte opţiunile, fără
teama de a fi sancţionat, potenţiala votare a acestei legi ar fi creat
un precedent extrem de periculos
în România. Acest aspect a fost
subliniat inclusiv de către ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans
Klemm, care a afirmat tranşant
că „Protejarea libertăţii de exprimare, chiar şi în cazurile în care
exprimarea aleasă ofensează, este
un aspect fundamental al unei
societăţi democratice sănătoase.
Ne opunem legilor care interzic
exprimarea ofensatoare cu preţul

libertăţii de exprimare. Cea mai
puternică armă împotriva discursului instigator la ură nu este
reprimarea, ci libertatea de exprimare, voci ale toleranţei“! Cu alte
cuvinte, România s-ar fi întors
abrupt în vremea comunismului,
iar românii ar fi fost nevoiţi din
nou, după 26 de ani de democraţie, să spună bancuri pe furiş, în
şoaptă, să nu cumva să fie amendaţi că îşi defăimează conducătorii. Avertismentele respective nu
au fost însă luate în considerare de

către şeful condamnat al PSD, care
a plătit scump atitudinea sa arogantă şi dispreţuitoare!
Sunt onorată că am votat nu
doar pentru respingerea acestei
legi anti-democratice şi anti-europene, ci şi pentru respectarea
prevederilor legii fundamentale
şi ale convenţiilor internaţionale.
Constituţia României prevede, la
art. 30 – Libertatea de exprimare,
că „(1) Libertatea de exprimare
a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de
orice fel, prin viu grai, prin scris,
prin imagini, prin sunete sau prin
alte mijloace de comunicare în
public, sunt inviolabile.” Şi că „(2)
Cenzura de orice fel este interzisă.” Mai mult, Articolul 10 al
Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale prevede în mod expres
următoarele: „Orice persoană are

dreptul la libertatea de exprimare.
Acest drept cuprinde libertatea de
opinie şi libertatea de a primi sau
de a comunica informaţii ori idei
fără amestecul autorităţilor publice
şi fără a ţine seama de frontiere.“
Precum spuneam la început,
Parlamentul a demonstrat că
poate reprezenta garantul respectării democraţiei şi este capabil să
voteze în spiritul şi litera regulamentului şi a bunului simţ actele
normative care nu sunt în folosul românilor. Sunt încrezătoare
că votul din Camera Deputaţilor
poate însemna un pas uriaş în
recâştigarea încrederii românilor
în forul legislativ şi în parlamentarii
corecţi, care nu votează împotriva
respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor!
Deputat PNL Braşov,
Maria GRECEA

Din păcate, PSD nu şi-a dezminţit
„apucăturile“ nici la votul de săptămâna
aceasta din Camera Deputaţilor, preşedintele
de şedinţă încercând iniţial să inducă ideea
potrivit căreia proiectul a fost adoptat!
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Făgărașul – orașul în care NU se mai întâmplă nimic!

E

ste la modă să ai o pagină
personală, ca persoană sau
comunitate, pe una dintre
rețelele de socializare. Afli tot ce
vrei despre lumea care te înconjoară și alții află tot ce nu vrei tu
despre tine.
Așa este și cazul Făgărașului, o
localitate – zice-se a doua din județul Brașov – despre care am citit
săptămâna trecută cam tot ce nu își
doreau făgărășenii să se știe despre
orașul lor.
Mi-a sărit în ochi știrea postată
cu privire la excavatorul răsturnat
în șanțul pe care cu cinste îl săpa,
în sensul giratoriu din mijlocul
Făgărașului. Părea destul de hazliu și ce mi-am zis? Pe cai , că este
vorba de material frumos.
Zis și făcut, aterizez a doua zi în
Făgăraș. Bineînțeles – deși de neînțeles – excavatorul trona tot acolo,
în mijlocul sensului giratoriu, după
mai bine de 18 ore de la incident.
Acum era înconjurat de surate mai
mari, venite să îl oblojească și să îi
panseze rănile – macara, buldoexcavator, camioane cu inscripția
„Recon și Doje“.
Inițial am crezut că este vorba de
o glumă proastă, cu totul și cu totul
întâmplătoare. Dar stând de vorbă
cu făgărășenii prezenți la jalnicul
spectacol, înarmați cu semințe de
bostan și comentând mai ceva ca la
un meci de Cupă a României la fotbal, am înțeles că incidentul nu este
singular în viața Făgărașului, cel
puțin de vreo 3 ani de zile incoace.
Și așa am aflat despre mândrul
șantier al Făgărașului , care bântuie prin viața făgărășenilor ca o
stafie, cu obiect refacerea și modernizarea rețelelelor de apă și canalizare. Contractul a fost atribuit
către firma din București „Recon
și Doje“ SRL, firma care a căștigat
licitația organizată de operatorul

regional SC Apă- Canal SA Sibiu la
cea mai mică valoare ofertată. Și de
aici li se trag toate ponoasele făgărășenilor. De parcă cei de la Sibiu
nu cunoșteau zicala: suntem prea
săraci ca să ne permitem un lucru
atât de ieftin!
Am stat de vorbă cu făgărășenii adunați ca la urs să-l vadă pe
Dorelul care le-a făcut de rușine
orașul. Am aflat lucruri care țin
mai mult de domeniul fantasticului, ceva de genul vorbei lui Mircea
Badea: trăim în Făgăraș și asta ne
ocupă tot timpul! Cei mai mulți
dintre cei cu care am stat de vorbă
s-au plâns de faptul că orașul este
un oraș mort, în care nu se întâmplă nimic.
Orașul în care nu se întâmplă
nimic, de fapt în care NU se mai
întâmplă nimic. Și spun asta pentru că oamenii și-au adus aminte de
vremurile în care economia duduia,
când mergeau duminică de duminică la meciul de fotbal, când parcul
1 Mai era plin de lume!
Un oraș care nu mai are nici o
industrie care să-l susțină economic

și nici o mână de lucru calificată,
cum avea odată. Un oraș care este
ținut în viață de aparate, de banii
trimiși din afară și de profesorii,
funcționarii sau politiștii plătiți de
la buget. Pentru că orașul nu mai
este în stare să producă aproape
nimic. Slaba speranță este întreținută de zona economică de lângă
fostul UPRUC, reprezentată de
câteva societăți comerciale cu capital străin.
Au dat vina pe toți cei care au
administrat orașul după 1989,
cu precădere în ultimii 8 ani de
zile. Unul dintre ei mi-a povestit o chestiune amuzantă cu unul
dintre vechii primari care atunci
când a venit o delegație de oameni
de afaceri să discute amplasarea
unei fabrici din gama Kronospan
la Făgăraș, înaintea Sebeșului, a
adormit cu capul pe masă în timp
ce oamenii de afaceri așteptau un
răspuns !
Altul mi-a povestit despre faptul
că nici un primar nu a făcut nimic să
oprească valul de emigrări în Italia
și Spania a făgărășenilor. Făgărașul

a ajuns un oraș bătrân, cenușiu,
anost, în care oamenii au uitat să
mai zâmbească. Fețele făgărășenilor sunt reflectate și în culorile clădirilor din jurul lor, culori reci, fără
suflet, fără viață.
Când am început să discutăm
despre deranjul provocat de șantierul care m-a adus pe mine la Făgăraș,
respectiv refacerea și modernizarea
rețelelelor de apă și canalizare, au
inceput să povestească toți pățaniile lor și ale vecinilor. Dar mai ales
întâmplările cu Doreii angajați ai
firmei constructoare, ai proiectantului, ai beneficiarului și chiar a
primăriei.
„Domle, dacă îți vine să crezi, au
răscolit o stradă de vreo 4 ori. Era
pe Stadionului, au început ăia cu
canalizarea. Nici bine nu au astupat
ăia șanțul că în spatele lor au apărut alții care au săpat pentru apă.
Și în timpul ăsta noroiul era până la
glezne și nimeni de la Primărie nu
făcea nimic“
„Aia este floare la ureche, bre! Pe
Livezii s-au apucat să sape canalizarea nouă. Pe aia veche din mijlocul

străzii, ovoidul îi spuneau ei, au
lăsat-o la locul ei, nu au scos-o și au
zis că proiectantul a transformat-o
în canalizarea care să preia apele de
ploaie. Au săpat ei sanțul pe o parte,
au legat casele de pe partea aia la
canalizare și când să le lege și pe
ălea de pe partea cealaltă au văzut
că vechea canalizare era mai sus
decât ieșirile din curțile oamenilor.
Și doar nu puteau sări peste canalizarea veche că nu mai aveau cădere.
Ce crezi că au făcut? Au mai trântit
o canalizare și pe partea aialaltă de
drum așa că acum Livezii are doua
canalizări, fiecare parte cu canalizarea ei! Și îți dai seama că a costat
mai mult !”
„În sensul giratoriu dinspre
Sibiu au săpat cu o drăcovenie pe
dedesubt, să nu încurce circulația.
După ce au săpat ei vreo două săptămâni, astupă gaura dintre fostul
ACR. Apoi o asfaltează. Domnule,
a doua zi dupa asfaltare, groapa era
la loc. Au săpat-o din nou. Ceva de
neînchipuit!“
Uitându-mă eu la chinurile facerii și a scoaterii excavatorului din
groapa pe care și-a săpat-o singur,
am început să îmi imaginez promisiunile sforăitoare ale tuturor campaniilor electorale de după 1989
din Făgăraș. Am aflat că le-au promis locuri de muncă, șosea ocolitoare, trotuare și curățenie, apoi din
nou locuri de muncă, din nou șosea
ocolitoare și uite așa , cu o ciclicitate
de 4 ani, tot făgărășeanul are locuri
de muncă și șosea ocolitoare !
Am plecat repede din Făgăraș,
nu de alta, dar să nu mă apuce vreo
tristețe iremediabilă, așa cum am
văzut eu pe fețele făgărășenilor.
Deocamdată atât, rămâne cum
am stabilit, rămâi Dorel în Făgăraș,
orașul în care nu se mai întâmplă
nimic!
Cristi PREPELIȚĂ

Candidăm pe bune sau facem blat?

Ș

tirea săptămânii a fost fără
îndoială trimiterea în judecată pentru abuz în serviciu și luare de mită, a primarului
George Scripcaru. După ce ani
de zile acesta a ținut în lesă cu o
mână de fier politica brașoveană,
numind sau influențând numirea
în posturile cheie din administrație
oameni care executau fidel ordinele
și directivele venite de la jupân.
Preocupat cu securizarea contractelor primăriei, George Scripcaru
a uitat un lucru esențial: pregătirea oamenilor din eșalonul doi. A
celor care ar putea, având pregătirea și carisma necesară, să preia
administrația. Forțat de normele
de integritate ale partidului să nu
mai candideze pentru PNL, acesta
este acum preocupat acum mai
mult decât oricând să-și fidelizeze
ultimii soldați rămași în „garda pretoriană“. Dacă la Brașov lucrurile
sunt teoretic clare, prin numirea lui
Adrian Oprică candidat al „PNL“ la

primărie, în teritoriu lucrurile sunt
total incerte. Proaspătul „PNL“,
condus și dominat în totalitate de
vechea gardă a PDL-ului, se confruntă cu nemulțumiri. Oameni din
vechiul și adevăratul PNL sunt dați
sistematic la o parte, membrii fostei
Forțe Civice au interzis la ascensiune. Mai mult, se acuză „blaturi“
și înțelegeri făcute de jupâni, totul
pentru ca aceștia să-și poată nominaliza oameni fideli în postura de
candidați. Care nominalizați, ori
vor fi ajutați să câștige, ori for face
un noncombat pentru ca înțelegerile mai marilor să poată fi realizate.
Totul pentru împărțirea unui teritoriu, a banilor pentru contracte
sau pentru acoperirea unor afaceri
care nu trebuie să atragă atenția
DNA-ului.
Am spus că în teritoriu lucrurile sunt neclare. Exact. Trecem
peste Săcele, unde se „bat“ pentru
candidatura la primărie 5(cinci)
plus 1(unul) pretendenți, și unde

lucrurile sunt interesante. Dar vom
reveni. Pentru că azi vom merge la
Zărnești. Cum spunea un celebru în
viață, un orășel de munte unde toată
lumea este cu toată lumea. Păi cam
așa este, și să vedem de ce!
Actualul
Primar,
Dorinel
Bârlădeanu, a câștigat alegerile din
2012 candidând din partea PSD. La
pas am putea spune. Ca să fie zdrobitor, a mai luat „de la gura“ concurenților și 14 consilieri locali, dintr-un 19 permis de lege. După 4 ani
de mandat, PSD este la Zărnești în
avantaj clar, pentru că primarul nu
a stat degeaba, onorându-și promisiunile electorale. Problema cea mai
mare acum este însă că acesta nu va
mai candida, motivele fiind gravele
probleme de sănătate. Rămâne de
văzut pe cine va nominaliza PSD-ul
și dacă noul candidat va avea suficientă putere de convingere sau se va
baza pe imaginea transferată de la
actualul primar. Sau va miza pe vestitul „blat“. De ce spun asta? Exact

ca la Săcele, și aici se „bat“ pentru
nominalizare trei persoane. Ovidiu
Lupu, Ștefan Tătaru și Mircea Aldea
și-au anunțat disponibilitatea de
a candida. Intenție și cam atât.
„PNL“-ul întârzie cu nominalizarea
și o ține langa cu sondajul care să
arate care este cel mai bine văzut în
comunitate. Care sondaj suspectez
că se va face în funcție de interesele
jupânilor. Adică punem unul slab și
iese al vostru sau punem unul tare
și vă încurcăm bine. Să vedem ce va
decide șeful George Scripcaru, pentru că după cum vedem, până nu
pune el mâna pe creștetul candidatului, nu vom avea nici iepuraș nici
câștigător…
Nu neg și nici nu arunc în derizoriu valoarea celor trei pretendenți
la „mâna miresei zărneștene“, dar
îmi pun o întrebare. Întrebare care
mă face să cred că se pregătește un
blătuleț! Oare ce spune președintele
PNL Zărnești – Claudiu Cornea?
Este de acord cu acest blat?

În calitate de consilier județean PNL, acesta este bine văzut în
Zărnești, mai ales că a făcut o echipă
bună cu actualul primar. Din postura de consilier județean a susținut
puternic toate proiectele orașului,
făcând astfel posibil finalizarea unor
proiecte ale administrației locale. Să
fie acesta oare perceput ca nesigur
la respectare a comenzilor politice?
Este prea riscant să îl arunci în lupta
pentru primărie datorită riscului
că va câștiga și va strica înțelegerile
între cei doi mari jupâni? Posibil.
Contactat telefonic, acesta s-a mulțumit să declare laconic: nu pot să
susțin nici unul dintre candidați în
acest moment. Așteptăm sondajul
și vedem cine este cel mai bun.
Sondaj pe naiba! Nu s-au terminat negocierile ca să poată fi „făcut“
sondajul. Adică BLAT! Și uite așa și
la Zărnești, alegerile vor fi precum
o nuntă câinească: unul lucrează,
restul se uită!
Alexandru PETRESCU
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Târg de ONG-uri: „Cetățean Activ în Comunitate“

4

0 de ONG-uri active din
Brașov, si-au prezentat activitatea la Târgul de ONGuri intitulat: „Cetățean Activ în
Comunitate“ În perioada 10-12
februarie cetățenii orașului Brașov
au avut posibilitatea să cunoască
40 ONG-uri active din județ, la
Târgul de ONG-uri „Cetățean activ
în comunitate“ care s-a organizat
la cel mai mare complex comercial din oras, Coresi Shopping
Resort, aflat în cartierul Tractorul.
Organizatorul acestui eveniment a
fost Asociația Sprijin și Dezvoltare
din Brașov care și-a dorit ca prin
acest eveniment să crească vizibilitatea sectorului ONG și conștientizarea la nivelul întregii comunități brașovene asupra rolului și a
impactului organizațiilor neguvernamentale în comunitate. La acest
eveniment au participat un număr
de 40 ONG-uri din Brașov, care
și-au prezentat standurile conform
unui program zilnic prestabilit.
Vizitatorii au avut posibilitatea de a
întâlni în fiecare zi a evenimentului,
organizații noi și de a cunoaște noi
situații și cazuri din comunitatea
brașoveană. Cetățenii care au interacționat în mod direct cu reprezentanții ONG-urilor au conștientizat
importanța susținerii și dezvoltării
organizațiilor neguvernamentale și
totodată, au învățat despre termeni
precum: implicare civică și drepturile omului, xenofobie, rasism,
toleranță și înțelegere multiculturală dar și despre efectele negative

ale violenței împotriva femeilor,
și altele. Persoanele interesate de
activitatea unei anumite organizații prezentate la Târg, au avut șansa
de a se înscrie în cadrul respectivei
organizații ca „voluntar pentru o
zi“, în cadrul următoarei activități ale aceluiași proiect din care a
facut parte și Targul de ONG-uri
„Dezvoltarea capacității organizaționale a ONG-urilor“. În urma
centralizării informațiilor desprinse din activitatea celor 3 zile de
desfăsurare a Târgului de ONGuri la Coresi Shopping Resort,
s-au apreciat atingerea următorilor indicatori: - un număr total de
40 de ONG-uri și-au prezentat

activitatea în cadrul târgului; - peste
300 de persoane au interacționat
în mod direct cu reprezentanții
ONG-urilor, solicitând informații și implicându-se în activitățile
pregătite de aceștia în timpul târgului; - peste 100 persoane înscrise
la activitatea „Voluntar pentru o zi“,
activitate ce presupune implicarea
celor înscriși ca voluntari pe durata
unei zile de lucru în cadrul ONGului ales de ei; - peste 1000 de persoane au interacționat vizual cu
standurile Târgului de ONG-uri.
Evenimentul realizat face parte din
cadrul proiectului „Dezvoltarea
capacităţii organizaţionale a
ONG-urilor“, Proiect finanţat prin

granturile SEE 2009 – 2014, în
cadrul Fondului ONG în România
– Componenta 5 Dezvoltarea
Capacității ONG-urilor. Rețele
și Coaliții / Subcomponenta 5.2

Sprijin pentru initiațive care contribuie la dezvoltarea unui cadru
favorabil pentru ONG-uri în
România și creșterea reprezentării
sectorului neguvernamental.
Proiectul „Dezvoltarea capacității organizaționale a ONGurilor“, promotor Asociația Sprijin
și Dezvoltare din Brașov, își propune să răspundă la nevoia grupului țintă: necesitatea creșterii
vizibilității activităților ONG și a
dezvoltării capacității de atragere
de fonduri pentru tot sectorul
neguvernamental. Scopul proiectului este dezvoltarea calității sistemelor de susţinere a activităţilor
din cadrul ONG-urilor din județul
Brașov și dezvoltarea capacității
organizaționale a acestora.
Misiunea Asociației Sprijin și
Dezvoltare din Brașov este de a
contribui la dezvoltarea durabilă
și îmbunătățirea calității vieții în
România, prin intermediul următoarelor grupuri țintă: copii, tineri,
adulți.

Cetățenii care au interactionat in mod direct
cu reprezentantii ONG-urilor au conștientizat
importanța susținerii și dezvoltării organizațiilor
neguvernamentale și totodata, au învățat despre
termeni precum: implicare civică și drepturile
omului, xenofobie, rasism, toleranță și înțelegere
multiculturală dar și despre efectele negative ale
violenței împotriva femeilor, și altele.

Ne moare istoria! Noi ce facem?

S

ă începem cu o scurtă lecție
de Istorie! Da, vedeți bine,
Istorie, fix acea pe care actualul ministru tehnocrat Adrian
Curaj, ministru al Educației și-a
propus să o scoată din curicula
liceală crezând că vine în sprijinul
elevilor! Revenind la lecția de istorie de care povesteam, îmi propun
să vă întreb: știți unde se regăsesc
cele aproximativ 4.000 de cărți
vechi și peste 30.000 documente,
precum și numeroase obiecte
muzeale ce stau astăzi strajă la
temelia istoriei? În caz că nu știați
răspunsul, vă luminez eu; acestea se
regăsesc în vechiul lăcaș de cultură

și învățătură, ce astăzi este „Muzeul
Prima Școală Românească“. De
la Anton Pann, Diaconul Coresi,
Dimitrie Eustatievici, Petcu Șoanu,
Lucian Blaga la Andrei Șaguna,

Ciprian Porumbescu și multe alte
valori ale neamului românesc își
găsesc în acest lăcaș lucrări și legături directe cu limba și literatura
română. Astăzi acest muzeu adăpostește în Casa Barac toate documentele cu însemnătate asupra
limbi și neamului nostru; sală în
care plouă și se află într-o situație
avansată de degradare, deoarece
acest muzeu nu poate strânge fondurile necesare restaurări acestui
imobil doar din bani încasați din
singura sursă de venit directă, biletele de intrare: 3 lei pentru copil și
5 lei pentru un adult; în condițiile
în care o reabilitare a cladiri s-ar

ridica la suma de 718.000 euro !
Suma ce se justifică în primul
rând datorită situației dezastruoase în care se află clădirea, dar
și în implementarea unui sistem
modern de menținere a unei temperaturi constante ce o necesită
documentele unice ce se degradează pe z ice trece!
Așadar propunerea mea, domnule ministru Curaj, în loc să
vă treacă prin cap idioțenia de a
scoate din curiculă Istoria, să găsiți
o modalitatea / soluție a o promova și salva! Sper ca totodată și
autoritațile locale să se implice și
să găsească o soluție. Identitatea

noastră națională se pierde pe zi ce
trece iarăși noi, stăm cu mâinile în
sân; nu așa trebuie făcut ! Sper și
cred cu tărie că brașovenii vor da
dovadă de spirit civic și vor fi cei
dintâi ce vor întinde o mână de
ajutor neamului românesc; venindu-i totodată în ajutor profesorului
Oltean, care păstorește și îngrijește
aceste comori ale neamului.
Acest apel la umanitate sper să
fie auzit de fiecare român în parte,
„Hai să dăm mână cu mână, să salvăm istoria română“!
Silviu MOLDOVAN
Prim-vicepreședinte
BPJ TNL Brașov
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HANDBAL

Când va reconfirma Braşovul
tradiţia la handbal masculin?
A
u trecut mulţi ani, decând
Dinamo sau Tractorul
Braşov jucau în prima ligă
a handbalului masculin românesc.
Au fost ani de glorie, în care aceste
două echipe s-au aflat, în mai multe
rânduri, în prim planul campionatului. De la Braşov s-au lansat
nume importante în handbalul
masculin, precum Anton, Jerebie,
Donose, Bota, Iozsa, Moldovan
sau, mai încoace, Cântec, Farcaş,
Amihăesei sau Racoţea, ultimul
ajuns în cupele europene la Plock,
în Polonia... Au fost şi echipe bune,
care au purtat imaginea Braşovului,
în campionatul naţional. De la
Dinamo şi Tractorul, la ROM CRI
dar şi la Dinamo Bucureşti, care a
jucat un sezon la Braşov. De doi
ani, Braşovul a ajuns din nou în
circuitul handbalistic, dar numai
în liga secundă. Aceasta, deoarece,
federaţia română de specialitate
a atribuit Braşovului o misiune
onorantă, aceea de a găzdui jucătorii Centrului Naţional Olimpic
de Tineret. Aşa a apărut echipa
CNOT Braşov, pregătită de Florin
Paraschiv şi Alina Teslăraşu şi care
are o misiune importantă, atribuită
de conducerea handbalului românesc: lansarea la loturile naţionale

a cât mai mulţi jucători valoroşi.
Apoi, un alt obiectiv important,
de data aceasta cu rezonanţe
locale, este revenirea Braşovului în
elita handbalului masculin românesc. L-am întrebat pe antrenorul principal al CNOT Braşov,
Florin Paraschiv, când consideră
că Braşovul ar putea reintra în circuitul handbalului românesc de
elită şi am primit următorul răspuns: ,,Mai devreme de doi ani, nu
cred... Asta, desigur, dacă dorim
o echipă stabilă, care să nu aibă

evoluţii fluctuante şi să penduleze
între primele două ligi. Nu este uşor
să pui bazele unei echipe de Ligă
Naţională. Trebuie multă răbdare,
tact, pentru că dacă faci în pripă
aşa ceva, nu poţi să ai rezultate. În
acest moment avem în echipă opt
jucători proveniţi de la echipe braşovene, de la HC ROM CRI, de la
LPS şi de CS Dinamo. Apoi, mai
sunt şi alţi jucători, răspândiţi prin
ţară, astfel că, dacă vor fi întrunite
condiţiile să facem o echipă de
primă ligă, avem resurse umane.

COMBINATĂ NORDICĂ

Meleagurile braşovene găzduiesc
campionatele mondiale

M

ai sunt câteva zile până
la o nouă competiţie
mondială,
organizată
pe meleagurile braşovene. Dacă
acum o lună, la Cheile Grădiştei
s-au disputat ,,mondialele“ de
biatlon pentru juniori şi tineret,
de data aceasta, mai multe baze
sportive braşovene vor conlucra la
o altă întrecere de anvergură. Este
vorba de Campionatul Mondial de
Combinată Nordică, pentru juniori
şi Under 23. Evenimentul sportiv
de top mondial include probele de
sărituri cu schiurile, la Râşnov, cele
de schi nordic, la Predeal şi competiţia de schi fond, la Cheile Grădiştei.
Ultima locaţie are deja câştigată
experienţa precedentelor confruntări mondiale, dedicate biatlonului,
aşa încât este de aşteptat ca inimosul Ovidiu Gârbacea şi oamenii lui
vor şti să gestioneze problematica
organizării, inclusiv... lipsa zăpezii.
Aceasta, deoarece federaţia internaţională ţine mult la proba de schi
fond, care este un fel de ,,regină“
a sporturilor de iarnă. Întrecerile
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acestui nou campionat mondial, găzduit
de meleagurile braşovene se vor desfăşura în perioada
22-28 februarie şi vor
angrena peste 400
de sportivi. Pentru
această competiţie, la
Cheile Grădiştei au
fost omologate opt trasee. Singura
problemă a organizatorilor este...
lipsa zăpezii. De aceea, gazdele de
la Cheile Grădiştei, în frunte cu
Ovidiu Gârbacea, se pregătesc să
acţioneze, la fel cum s-a întâmplat
şi la precedenta competiţie mondială organizată aici. La ,,mondialele“
de biatlon, au fost cărate zeci de
camioane de zăpadă şi se pare că
aşa se va întâmpla şi acum. În plus,
gazdele vor pune în funcţiune instalaţiile de producere a zăpezii artificiale, pentru că au apă din belşug,
în lacul de acumulare amplasat la
faţa locului... Ovidiu Gârbacea este
optimist şi încrezător: ,,Ne aflăm
în faţa unui alt eveniment mondial,

Mai rămâne atunci finanţarea, care
nu este deloc simbolică. În echipa
noastră sunt jucători precum Roşca
sau Stroe, care a fost component al
echipelor naţionale de juniori şi de
tineret, care pot juca oricând în primul eşalon“.
Legat de perspectivele returului campionatului ligii secunde,
comparativ cu turul competiţiei,
în care echipa nu a avut o comportare prea bună, încheindu-l pe
un loc modest, antrenorul Florin
Paraschiv ne-a spus : ,,În tur, din
motive obiective, nu am desfăşurat
o pregătire solidă. Echipa s-a reunit
târziu, astfel încât debutul campionatului ne-a prins cu o echipă
neomogenă. Acum, am avut timp
să facem o pregătire bună, pentru
că am avut o perioadă lungă între
tur şi retur. Noi nu avem în acest an
o presiune a rezultatelor, trebuie să

construim cu răbdare. Am corectat deficienţele din tur, am avut şi
meciuri de verificare foarte tari, cu
CSM Bucureşti, cu Steaua, cu Farul
Constanţa, cu Făgăraş, lucru care
ne-a întărit. Din păcate, ne confruntăm acum cu destule probleme
medicale, avem şase jucători accidentaţi, dar sperăm să îi recuperăm
rapid“.
Echipa care reprezintă Braşovul,
deocamdată doar în liga secundă a
handbalului românesc, a debutat
cu dreptul în meciurile de acasă
ale returului, învingând clar, cu
35-25 (13-14), CNE Sighişoara.
Principalul marcator al echipei braşovene a fost George Roşca, cu 6
goluri marcate. Etapa viitoare, care
se va disputa la sfârşitul acestei săptămâni, CNOT Braşov va înfrunta
la Baia Mare, echipa a doua a oraşului, Academica Minaur.

Nu este uşor să pui bazele unei echipe de Ligă
Naţională. Trebuie multă răbdare, tact, pentru că
dacă faci în pripă aşa ceva, nu poţi să ai rezultate.
În acest moment avem în echipă opt jucători
proveniţi de la echipe braşovene,
de la HC ROM CRI, de la LPS şi de CS Dinamo.
FOTBAL

Turneu important
pentru copii şi juniori

A

din sporturile de iarnă. Este o competiţie de mare prestigiu, la nivelul
federaţiei internaţionale, aşa că
va trebui să ne ridicăm la cele mai
ridicate pretenţii şi de această dată.
Este, de aceea, o mare onoare pentru noi şi pentru sportul românesc“.
De remarcat că Râşnovul va face
cu acest prilej o ultimă repetiţie, în
vederea deja tradiţionalei etape de
Cupă Mondială, la sărituri cu schiurile feminin, care va fi organizată
aici, pentru al treilea an consecutiv.
Este vorba despre întrecerile din
primul weekend al lunii martie,
când pe baza sportivă de pe Valea
Cărbunării vor veni cele mai bune
sportive din lume, la această disciplină sportivă.

devenit obişnuinţă ca an de an, Braşovul să organizeze cel mai
important şi inovativ turneu de fotbal, pentru copii şi juniori,
din sud estul continentului, ,,Enjoy Sports Winter Cup 2016“
Asta, datorită eforturilor clubului Colțea 1920 Braşov, reprezentată de
inimosul Ciprian Jurubescu. De altfel, la ultima categorie, la care s-au
disputat meciurile, efortul organizatorilor a fost răsplătit, din moment
ce echipa clubului braşovean a câştigat medalia de bronz, la grupa de
vârstă 2008. Brașovenii au reușit să se impună în finala mică, cu 1-0, în
derby-ul local contra celor de la FC Brașov. Marea campioană a categoriei a fost AS Stars Brăila, care a dispus, în finală, cu 2-1, la capătul
unui joc foarte disputat, de Juniorul București.
Organizatorii au acordat, pe lângă cupele, medaliile și diplomele
cuvenite câștigătorilor și distincții individuale celor ce s-au remarcat
de-alungul celor 3 zile de meciuri. Astfel, cel mai bun jucător al competiției a fost desemnat Andrei Stoian, de la AS Stars Brăila, în vreme
ce golgheterul turneului a ieșit brașoveanul Dragoș Pașcu, de la Colțea.
De asemenea, Vasile Mihail, de la Juniorul București, a fost desemnat
cel mai bun portar al compeției. Celelalte echipe brașovene care au
participat la EWC 2016 – categoria 2008 au încheiat pe următoarele
locuri: Colțea 1920 Brașov White – locul 7, Junior Brașov – locul 8,
CSS Brașovia – locul 10, Oltul Făgăraș – locul 14.
La categoria 2006 a Enjoy Sports Winter Cup 2016, marea campioană a competiției este CSCT Buiucani (Rep. Moldova),care a dispus,
în finală, cu 1-0, de Academia „Toni Doboș“, școala de fotbal a fostului
component al echipei naționale, Anton Doboș. Turneul Enjoy Sports
Winter Cup continuă și în ultimele două weeked-uri din luna februarie.

În urmă cu ani de zile părinții ne-au spus ca munții sunt simbolul măreției. Acum am înțeles că munții sunt cei care îți impun
respect, verticalitate și o prestanță nobilă, exact criteriile după care ar fi bine să ne clădim viața. Din iubirea pe care le-o
purtpm ne-am gândit să încercăm, să avem curajul de a încropi un super mic magazin de articole sportive pentru munte, care
să funcționeze după alte principii decât cele strict de afaceri. Dorim ca cei ce vor ajunge la noi să nu aibă statutul de clienți,
ci să fie prieteni, prieteni buni, oameni care să găsească o atmosferă caldă, deschisă și plină de pasiune. Acest magazin nu are
standardele reci și fixe a unui business cu notorietate, acest magazin este unul corect, cinstit și de incredere.

